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a) 

 
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu  Jagiellońskiego     

                                                              w Krakowie 

dokonanej w dniach 18 – 20 marca 2013 r. 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w składzie: 

przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – członek PKA  

członkowie:  

 Dr hab. Krzysztof Szewior – członek PKA 

 Dr hab. Wiesław Ambrozik – członek PKA, przedstawiciel pracodawców 

 Prof. dr hab. Roman Bäcker – ekspert PKA 

 Dr hab. Marek Pietraś – ekspert PKA 

 Mgr Arkadiusz Doczyk – ekspert formalno-prawny PKA 

 Mgr Olga Koper – ekspert PKA, przedstawiciel doktorantów 

 Piotr Kulczycki – ekspert PKA, przedstawiciel studentów 

 

Informacja o wizytacji   i jej przebiegu 

Ocena instytucjonalna dokonywana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) 

na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie po raz pierwszy. Ocena instytucjonalna dokonywana jest z inicjatywy PKA. 

Wizytację członkowie Zespołu Oceniającego (ZO) poprzedzili 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, analizował dokumenty 

zgromadzone wcześniej na potrzeby wizytacji przez Władze Wydziału, otrzymał od Władz 

Wydziału dodatkowo zamówione dokumenty, przeprowadził spotkania ze studentami, 

doktorantami, kierownictwem studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, 

przedstawicielami pracodawców, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami 

administracji Wydziału. 

RAPORT Z WIZYTACJI  

(ocena instytucjonalna) 
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Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 
 
Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 
podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  
 
 

1. Strategia określona przez jednostkę 

1) Strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją i strategią uczelni oraz uwzględnia 

politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia 

Strategia rozwoju Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (dalej w 

tekście: Wydział) na lata 2013 – 2016, sformułowana w nawiązaniu do planu rozwoju 

opracowanego w 2011 r., zmieniona jednak w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi 

wprowadzonymi w 2011 r. oraz rozpoczęciem nowej kadencji Władz Uczelni, zakłada 

podejmowanie działań stanowiących konkretyzację celów i form działania określonych w 

przyjętym przez Senat UJ w czerwcu 2012 r. Programie rozwoju Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Strategia ta jest zbieżna z misją UJ, gdyż nawiązuje do wielowiekowych 

jego doświadczeń i wypracowanych w nim w przeszłości wzorów postaw akademickich oraz 

świadomości, że powinnością uniwersytetu jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju 

ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z 

poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Także Wydział jest przekonany o 

potrzebie wypracowywania nowych form badania zmieniającej się rzeczywistości społecznej 

i kulturowej oraz interdyscyplinarnego nauczania o niej. Misja Wydziału eksponuje 

szczególne znaczenie wartości prawdy, rzetelności naukowej, dialogu (zwłaszcza 

międzykulturowego), godności człowieka i tolerancji, stanowiąc odzwierciedlenie dewizy 

UJ: Plus ratio quam vis. Realizacji tych wartości służyć mają cele strategiczne i operacyjne 

sformułowane w Strategii rozwoju WSMiP UJ na lata 2013 – 2016 eksponujące potrzebę 

prowadzenia polityki budowy wysokiej jakości kształcenia: cel strategiczny 1.: Wysoka 

jakość badań naukowych (cele operacyjne: 1.1. Umocnienie pozycji naukowo-badawczej 

Wydziału; 1.2. Zwiększenie aktywności badawczej; 1.3. Podnoszenie jakości i prestiżu 

publikacji wydawanych przez Wydział; 1.4. Poszerzenie zakresu uprawnień do nadawania 

stopni naukowych; 1.5. Uznanie szczególnego znaczenia wyników badań naukowych w 

ocenach okresowych pracowników i doktorantów; 1.6. Organizacyjne i finansowe wspieranie 

działalności badawczej pracowników, doktorantów i studentów); cel strategiczny 2: 

Doskonalenie jakości kształcenia (cele operacyjne: 2.1. Powiązanie prowadzonych badań 

naukowych z działalnością dydaktyczną; 2.2. Projektowanie nowych kierunków studiów 

i modyfikowanie już istniejących na podstawie diagnoz zapotrzebowania na nowe formy 
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kształcenia; 2.3. Internacjonalizacja kształcenia; 2.4. Stosowanie i doskonalenie procedur 

weryfikacji jakości kształcenia; 2.5. Uznanie szczególnego znaczenia ewaluacji pracy 

dydaktycznej w ocenach okresowych pracowników); cel strategiczny 3: Konsolidacja struktur 

organizacyjnych i doskonalenie ich funkcjonowania (cele operacyjne: 3.1. Doskonalenia  

zasad zarządzania jednostką; 3.2. Konsolidacja struktur organizacyjnych Wydziału z 

uwzględnieniem rozwoju bazy infrastrukturalnej; 3.3. Usprawnienie procesu komunikacji 

i polityki informacyjnej Wydziału); cel strategiczny 4: Interakcja z otoczeniem społecznym 

i międzynarodowym (cele operacyjne: 4.1. Intensyfikacja współdziałania z partnerami 

społecznymi i międzynarodowymi w zakresie jakości kształcenia; 4.2. Intensyfikacja 

współdziałania z partnerami społecznymi i międzynarodowymi w organizacji wspólnych 

przedsięwzięć naukowych). Przyjęty dokument zawiera również opis mechanizmu 

monitorowania realizacji Strategii i harmonogram jej implementacji. 

Reasumując, w ocenie ZO strategia rozwoju Wydziału jest zbieżna z misją i strategią 

całego Uniwersytetu. Umożliwia to realizację polityki mającej na celu zapewnienie 

wysokiego poziomu kształcenia. Władze Wydziału przywiązują dużą wagę do 

wypracowywania spójnych założeń strategii rozwoju jednostki. 

 

2) Jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia 

doktoranckie i podyplomowe spójną z jej celami strategicznymi 

Odwołując się do dotychczasowych doświadczeń i diagnoz zmieniającej się sytuacji 

społecznej i międzynarodowej Wydział opracował i obecnie doskonali ofertę kształcenia na 

studiach I, II i III stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Obecnie w ofercie 

dydaktycznej Wydziału realizowanej w roku akademickim 2012/2013 znajduje się sześć 

kierunków studiów (amerykanistyka, bezpieczeństwo międzynarodowe, europeistyka, 

kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe). Oferty studiów w ramach 

kierunków wzbogacone są o możliwości wyboru kilkunastu specjalności. W roku 

akademickim 2013/2014 uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów I i II stopnia: studia 

azjatyckie. Istotnym elementem oferty dydaktycznej Wydziału są programy anglojęzycznych 

studiów drugiego stopnia realizowanych w Instytucie Europeistyki (MA in Euroculture, MA 

in European Studies, MA in Central Eastern European Studies, Europenization and 

Governance in Central Eastern Europe, International Masters in Economy, State and Society 

(IMESS), with reference to Central and Eastern Europe) na podstawie umów konsorcyjnych z 

partnerami zagranicznymi oraz program TransAtlantic Studies prowadzony w Instytucie 

Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. W roku akademickim 2013/2014 zostaną nadto 
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uruchomione: program studiów I stopnia „International Relations and Area Studies” oraz 

program studiów II stopnia „Joint Master Programme in International Relations: Europe from 

the Visegrad Perspective” (realizowany na podstawie umowy z partnerskimi uniwersytetami 

w Pecsu, Banskiej Bystrzycy i Brnie). 

Wydział opracował koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia w ramach 

każdego z kierunków studiów prowadzonych w jego jednostkach. Koncepcja ta jest spójna z 

celami strategicznymi Wydziału, podobnie jak koncepcja kształcenia w ramach studiów 

doktoranckich prowadzonych na Wydziale. Zarówno w ramach studiów nad kulturami 

poszczególnych regionów świata, jak i na studiach politologicznych oraz w zakresie 

stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego przedstawiane są zagadnienia 

podstawowe, jak i zagadnienia szczegółowe oraz rozwijane są badania naukowe 

(podejmowane także przez doktorantów i studentów), których wyniki uwzględniane są w 

dydaktyce. Każdy z celów jest uwzględniany w koncepcji kształcenia odnoszącej się do 

wszystkich trzech poziomów kształcenia. W pewnym zakresie są one również uwzględniane 

na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale.  

 Reasumując, w ocenie ZO, Wydział posiada prawidłowo opracowaną koncepcję 

kształcenia obejmującą studia wszystkich trzech stopni oraz studia podyplomowe. W tym 

zakresie Wydział w pełni realizuje koncepcję kształcenia spójną z przyjętymi celami 

strategicznymi. 

 

3) Jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając 

znaczenie jakości kształcenia 

Wydział uwzględnia obowiązujące na Uniwersytecie przepisy i procedury oraz 

wprowadza własne regulacje dotyczące jakości kształcenia. Wydział przypisuje szczególną 

rolę procesowi doskonalenia jakości kształcenia w obszarach podstawowych 

i specjalistycznych by umocnić swą pozycję na rynku edukacyjnym w kraju i za granicą. O 

tym, że pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym jest zadowalająca, świadczy wypełnianie 

limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów w trybie stacjonarnym w kolejnych latach 

akademickich mimo pogłębiania się niżu demograficznego, jak również rozwijanie 

współpracy w zakresie badań (wiele jednostek prowadzących współpracę własną, obok 

instytutów w tym zakresie należy wymienić Centrum Badań Holokaustu oraz Centrum 

Studiów Litewskich) i w zakresie edukacji z ośrodkami działającymi za granicą (w tym m.in. 

z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie). Z uwagi na zainteresowania 

pracowników zajmujących się badaniami nad poszczególnymi regionami świata 
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intensyfikowana jest współpraca z placówkami polskimi za granicą i z placówkami 

dyplomatycznymi w Polsce oraz z instytucjami zainteresowanymi poznawaniem kultur oraz 

uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych różnych regionów współczesnego 

świata. Szeroka współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (w tym z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych i Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych) świadczy o wysokiej ocenie 

jakości kształcenia i uznaniu dla rozwiązań przyjętych przez Wydział. Przewidywana jest 

także coraz bardziej intensywna współpraca w zakresie identyfikowania oczekiwanych 

obszarów kształcenia realizowanych zwłaszcza w ramach studiów podyplomowych 

(przewidywane jest powołanie tego rodzaju studiów we współpracy z Dowództwem Wojsk 

Specjalnych). 

Reasumując, Wydział w stopniu odpowiadającym ocenie „wyróżniająco” identyfikuje 

swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym z jednoczesnym uwzględnianiem kwestii jakości 

kształcenia. 

 
4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty 

edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia. 

Wydział niezależnie od prac związanych z powiązaniem opracowanej oferty 

kształcenia z misją i strategią Uczelni, a także z  dostosowaniem jej  do krajowych ram 

kwalifikacyjnych, wypracował zasadę elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację 

na rynku edukacyjnym oraz na rynku pracy. W ocenie ZO, śledzenie tych zmian sprzyja 

niewątpliwie  stałemu doskonaleniu opracowanej przez Wydział strategii rozwoju, a także  

poszerzaniu istniejącej oferty kształcenia i modyfikowaniu realizowanego programu 

kształcenia. W kształtowaniu realizowanej oferty  kształcenia  oraz w budowaniu jego jakości 

istotną rolę odgrywają zarówno interesariusze wewnętrzni (głównie studenci i doktoranci),  

jak i interesariusze zewnętrzni ( przedstawiciele licznych instytucji i organizacji społecznych 

działających w obszarze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym).   

Udział interesariuszy wewnętrznych w kształtowaniu realizowanej oferty kształcenia 

zaznacza się na etapie projektowania i programowania oferty dydaktycznej, głównie poprzez 

uczestnictwo w organach i zespołach Wydziału opracowujących ofertę kształcenia oraz 

decydujących o realizowanych treściach nauczania, a także na etapie ich oceniania, głównie  

poprzez powszechny udział studentów i doktorantów w systematycznie przeprowadzanej 

ewaluacji jakości realizowanych zajęć. Studenci oraz doktoranci, a szczególnie ich struktury 

samorządowe obligatoryjnie uczestniczą w debatach i decyzjach odpowiednich zespołów 

dydaktycznych, a także Rady Wydziału, zatwierdzających ostateczną ofertę i programy 

kształcenia.             
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Równie ważną rolę w kształtowaniu oferty kształcenia i jego jakości na wizytowanym 

Wydziale odgrywają interesariusze zewnętrzni. Stanowią tę grupę głównie przedstawiciele 

instytucji i organizacji społecznych, do których trafiają studenci, doktoranci i absolwenci 

wizytowanego Wydziału w roli praktykantów, wolontariuszy, bądź uczestników rozmaitych 

projektów lub zajęć dydaktycznych czy też badawczych, albo też w roli pracowników lub 

współpracowników. Mimo, że Wydział z racji swojej misji dydaktycznej, naukowo-

badawczej i kulturotwórczej utrzymuje liczne oraz stałe kontakty z otoczeniem społeczno-

gospodarczym miasta, regionu i kraju, to władze Wydziału w ramach zacieśniania kontaktów 

z interesariuszami zewnętrznymi podjęły debatę na temat oceny wiedzy, umiejętności 

i kompetencji studentów Wydziału oraz absolwentów trafiających do tych  instytucji w roli 

praktykantów czy pracowników. Zebrane tą drogą opinie stanowić będą podstawę dla 

dokonania przez powołane do tego celu zespoły pełnej oceny jakości realizowanego procesu 

kształcenia. Władze Wydziału zamierzają każdego roku taką debatę powtarzać i w ten sposób 

doskonalić jakość prowadzonego procesu dydaktycznego. 

Odbyte przez ZO spotkania z doktorantami, a także z interesariuszami zewnętrznymi 

potwierdzają ich aktywną rolę w kształtowaniu oferty edukacyjnej Wydziału i budowaniu 

jakości kształcenia. W szczególnej atmosferze i przy obecności ponad 40 przedstawicieli 

rozmaitych instytucji społecznych i samorządowych, organizacji politycznych oraz 

stowarzyszeń kulturalnych z miasta, regionu a nawet innych części kraju przebiegało 

spotkanie ZO z interesariuszami zewnętrznymi. Zgromadzeni zgodnie wskazywali na żywe 

kontakty z Wydziałem owocujące licznymi inicjatywami i wspólnymi przedsięwzięciami 

badawczymi bądź dydaktycznymi, a także na wysoki poziom przygotowania merytorycznego 

i komunikacyjnego studentów oraz absolwentów, którzy bardzo często wspierają te instytucje 

w ich działaniach statutowych, bądź też podejmują w nich już jako absolwenci rozmaite role 

zawodowe. Podkreślono też otwartość Wydziału na wszelkie sugestie i inicjatywy płynące ze 

strony współdziałających instytucji odnoszące się do realizowanego na Wydziale procesu 

dydaktycznego i naukowo-badawczego. Zgodnie też podnoszono rolę Wydziału w kreowaniu 

atmosfery współpracy i współdziałania na płaszczyźnie międzynarodowej, a także lokalnej i 

regionalnej. Żywe i liczne  kontakty Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i 

kulturalnym przekładają się niewątpliwie – w ocenie ZO – na bogatą i ciekawą jego ofertę 

dydaktyczną, a w konsekwencji na nie słabnące mimo niżu demograficznego zainteresowanie 

młodzieży studiowaniem na wizytowanym Wydziale.                            

        
Tabela nr 1  Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce 
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Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 
studiów 
doktoranckich 

 

Liczba słuchaczy studiów 

podyplomowych 

Uczelni jednostki uczelni jednostki Uczelni jednostki 
I. 
st. 

II. st. I.  
st. 

II 
st. 3 

studia stacjonarne 16 532 18023 2097 1350 2174 307 - - 

Studia niestacjonarne 3067 7876 505 198 0 0 2952 88 

RAZEM: 19599 25899 2602 1548 2174 307 2952 88 

 
 
Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 
wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  
 
 
Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Strategia rozwoju Wydziału jest zbieżna z misją i strategią całego Uniwersytetu, co 

umożliwia prowadzenie polityki mającej na celu zapewnienie wysokiego poziomu 

kształcenia.  

2) Wydział posiada bardzo dobrze opracowaną koncepcję kształcenia obejmującą studia 

wszystkich trzech stopni oraz studia podyplomowe; w tym zakresie Wydział w stopniu 

wyróżniającym realizuje koncepcję kształcenia spójną z przyjętymi celami strategicznymi. 

3) Wydział w bardzo wysokim stopniu zidentyfikował swoją rolę i pozycję na rynku 

edukacyjnym, nie tracąc przy tym z pola widzenia kwestii podnoszenia jakości kształcenia. 

4) Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w pełni uczestniczą w kształtowaniu oferty 

kształcenia Wydziału oraz w budowaniu  jego jakości; wypracowano w tym względzie 

odpowiednie formy ich uczestnictwa, zarówno na etapie programowania i realizacji tego 

procesu,  jak i na etapie jego ewaluacji.  

 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1) Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta i zapewnia 
udział pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy oraz interesariuszy 
zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia; 

System zapewniania jakości kształcenia bazuje na trójpoziomowej strukturze: 
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i. poziom Uczelni wnosi standardy proceduralne, prawne, misję i strategię UJ, zobowiązania 

wobec społeczeństwa i bezpośredniego otoczenia; szczebel ten tworzą: Prorektor 

ds. Dydaktyki, Senacka Komisja ds. Nauczania, Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju, 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia 

oraz pełnomocnicy Rektora ds. doskonalenia jakości kształcenia, ds. ewaluacji, 

ds. systemu informacji o ofercie kształcenia; 

ii.  poziom Wydziału zbudowany z ciał kolegialnych oraz jednoosobowych, składa się z: 

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (funkcje: animujące, badawcze, 

koordynujące), Wydziałowych Zespołów Ocieniających Efekty Kształcenia 

poszczególnych kierunków studiów, pełnomocników Dziekana ds. doskonalenia, 

ds. ewaluacji, okresowych komisji oceniających pracowników, komisji konkursowych 

(dot. wewnętrznych grantów dla pracowników i doktorantów), Komisji Kadry „A” dla 

pracowników samodzielnych oraz Komisji Kadry „B” dla pozostałych pracowników 

naukowo-dydaktycznych; 

iii.  poziom instytutowy funkcjonowania systemu zarządzania jakością – jest to szczebel 

operacyjny w instytutach działający poprzez dyrekcję, ciała kolegialne (komisje) 

i zespoły; ten poziom zarządzania jakością kształcenia jest – w ocenie ZO – najbardziej 

efektywny i to na nim spoczywa ciężar zarządzania systemem jakości oraz wdrażania 

procedur projakościowych. 

Zintegrowanie trzech poziomów zarządzania zapewnia spójność polityk 

szczegółowych, stanowi filary polityki jakości kształcenia, tj. dydaktycznej, kadrowej, 

badawczo-rozwojowej oraz studenckiej. W instytutach Wydziału pracują różne zespoły 

zajmujące się jakością kształcenia. W ostatnim okresie szczególnie aktywnie działają 

Zespoły: Oceny Efektów Kształcenia oraz Doskonalenia Jakości Kształcenia. Kierunki 

studiów mają swego opiekuna, który czuwa nad właściwym przebiegiem toku studiów, 

przesyła komunikaty, organizuje rozmowy i spotkania. Rady instytutów obradują regularnie 

i podejmują tematykę istotną z punktu widzenia zadań statutowych Uczelni. Prowadzone 

obrady odzwierciedlają procesy zachodzące na Wydziale i działalność obszarowych 

zespołów.  

Rady instytutów zajmowały się m.in.: zmianami struktury; utworzeniem kierunków 

studiów; przewodami doktorskimi; promotorstwem doktorów; zmianami dydaktycznymi; 

hospitacjami pracowników; upoważnieniem do nadawania stopni naukowych z nauki o 

polityce; kołami naukowymi; upoważnieniami do prowadzenia wykładów; stroną 
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internetową; szkoleniami nt. grantów; listą filadelfijską; przyjęciem Strategii rozwoju 

instytutów na lata 2012 – 2016; powołaniem kierownika katedry. 

W zespołach działających w obszarze budowania jakości kształcenia (np. Zespoły 

Oceny Efektów Kształcenia) zasiadają przedstawiciele minimum kadrowego, którzy 

wypowiadają się w sprawach programu kształcenia i inspirują zmiany.  

ZOEK w terminie do 15 października każdego roku powinny przeprowadzić pełną 

ocenę efektów kształcenia w poprzednim roku akademickim, a w szczególności: 

1. Analizę stopnia realizacji celów kształcenia, w tym: 

i. analizę stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów kształcenia oraz 

adekwatności tych form do zakładanych efektów kształcenia; 

ii.  ocenę jakości prac dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych pracom 

dyplomowym do celów programu efektów kształcenia; 

iii.  analizę wyników nauczania; 

iv. analizę wyników egzaminów dyplomowych; 

v. analizę poprawności przypisania punktów ECTS do modułów kształcenia. 

2. Analizę ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów i doktorantów na 

zakończenie każdego cyklu zajęć dydaktycznych; 

3. Analizę użyteczności efektów kształcenia dla programu kształcenia, w tym: 

i. ocenę wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów w definiowaniu 

efektów kształcenia; 

ii.  ocenę zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu, 

sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów kształcenia oraz doskonalenie programu 

kształcenia; 

iii.  analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. 

4. Ocenę infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury. 

5. Ocenę sposobu monitorowania studentów i innych zainteresowanych stron oraz 

rzetelności i aktualności informacji o efektach, programie, metodach sprawdzania 

i oceny efektów. 

ZOEK pilotażowo przeprowadziły ocenę rezultatów kształcenia w roku akademickim 

2011/2012 z uwzględnieniem kwestii: tematyki prac dyplomowych, literatury przedmiotu 

zawartej w sylabusach, kryteriów i form egzaminacyjnych wskazanych w sylabusach, 

stanowiska interesariuszy zewnętrznych. 

Drugą ważną komórką kontroli jakości kształcenia są Wydziałowe Zespoły 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, przypisane do poszczególnych instytutów i przez to do 
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kierunków studiów. Pracują one regularnie i podejmują szereg ważnych – zdaniem ZO –

tematów formułując przy tym konkretne zalecenia dot.: 

i. zgodności tematyki prac dyplomowych z kierunkiem studiów; 

ii.  modyfikacji literatury do wybranych zajęć zawartej w sylabusach; 

iii.  określenia warunków prowadzenia przedmiotu i dostosowania ich do specyfiki zajęć; 

iv. korelacji pytań egzaminacyjnych z kierunkiem studiów; 

v. monitorowania losów absolwentów; 

vi. optymalizacji pracy pionu administracyjnego; 

vii.  oceny poziomu pracy dyplomowych i ich recenzji. 

W skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-  

2016 wchodzi 12 członków, w tym 1 przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów. 

Wydział powołał do życia rady programowe. Na ich posiedzeniach dyskutowane są 

zmiany na kierunkach studiów. Z kolei na spotkaniach pracowniczych dyskutuje się oceny 

pracownicze. Nauczyciele uzyskujący oceny poniżej mediany zapraszani są na spotkania z 

władzami jednostki. 

W wypracowywanie decyzji odnoszących się do sfery dydaktycznej i naukowej 

zaangażowani są doktoranci. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Towarzystwa 

Doktorantów, Samorządu Doktorantów UJ oraz Komisji Oceny Efektów Kształcenia na 

Studiach Doktoranckich. Podmioty te reprezentują interesy społeczności studentów studiów 

doktoranckich oraz angażują się w wiele ważnych inicjatyw Wydziału. Środowisko 

doktorantów wpłynęło na program kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności 

i kompetencji społecznych. Z rozmowy z przedstawicielem doktorantów w Wydziałowym 

Zespole Doskonalenia Jakości Kształcenia wynika, że opinia doktorantów brana jest pod 

uwagę przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia na studiach 

III stopnia, a komunikacja z władzami jednostki w powyższym zakresie przebiega sprawnie. 

Pozytywnym przykładem aktywności jest zaangażowanie doktorantów ramach 

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w kwestiach związanych z: konceptualizacją 

wizji, misji i strategii, nową ofertą programową, praktycznym wymiarem prac badawczych, 

sferą dydaktyczną, edytorską, działaniami organizacyjnymi, zbliżaniem prac doktorskich do 

dorobku i aktywności kadry akademickiej. Z ww. elementów zrodziła się inicjatywa 

Jagiellonian Cultural Studies. 

Pracownicy administracyjni uczestniczą w procesie zarządzania jakością kształcenia, 

ale w zależności od obszaru ich wpływ ma zróżnicowany charakter. Najsilniejsze 

oddziaływanie jest odczuwalne w sprawach administracyjnych, socjalno-bytowych i w 
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obszarze bieżącego zarządzania procesem dydaktycznym. Pracownicy administracyjny mają 

swych przedstawicieli w ciałach kolegialnych Wydziału oraz instytutów i – jak 

poinformowano ZO – ich wkład jest odczuwalny oraz pozytywnie oceniany.  

W zarządzaniu jakością kształcenia uczestniczą studenci poprzez zaangażowanie na 

bardzo wielu polach aktywności intelektualnej oraz organizacyjnej. Zasiadają oni w ciałach 

kolegialnych tworzących strukturę władz Uczelni oraz Wydziału a także w zespołach 

odpowiedzialnych za zarządzanie jakością kształcenia. W ostatnim okresie studenci 

i doktoranci partycypowali przy modyfikacjach programu kształcenia, przy opracowywaniu 

wniosków nowych kierunków studiów (bezpieczeństwo narodowe). Ponadto wpływają oni na 

organizację zajęć dydaktycznych, uczestniczą w rozwiązywaniu spraw studenckich 

i doktoranckich, angażują się w modyfikowanie narzędzi pomiaru jakości kształcenia (ankiety 

ewaluacyjne). Oddziaływanie studentów i doktorantów jest pozytywnie postrzegane w 

środowisku akademickim. ZO zaleca jednakże działania aktywizujące studentów w 

procedurze ewaluacji zajęć dydaktycznych. 

Przedstawiona dokumentacja oraz spotkanie ZO z przedstawicielami pracodawców 

ukazały pozytywną korelację pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy a ofertą dydaktyczną. 

 

2) wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter 

kompleksowy, przeciwdziałają powstawaniu zjawisk patologicznych i zapewniają 

weryfikację i ocenę efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość 

kształcenia, a w szczególności umożliwiają: 

Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia stosowane na Wydziale mają 

charakter kompleksowy i obejmują wszystkie niezbędne pola aktywności akademickiej 

nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz studentów i doktorantów, ponadto odnoszą 

się do najważniejszych czynników pozytywnie i negatywnie rzutujących na jakość 

kształcenia. Wskazane procedury są wykorzystywane do weryfikacji kadry naukowo-

dydaktycznej oraz studentów w zakresie ich rozwoju zawodowego, intelektualnego, 

uzyskiwanych stopni i tytułów. Pozwalają także weryfikować efekty kształcenia oraz śledzić 

aktywność studentów w sferze poza- i paranaukowej. 

Na Wydziale podstawą prowadzenia polityki jakości kształcenia jest Zarządzenie 

nr 11/2013 Dziekana z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie polityki jakości stosowanej na 

WSMiP. Przyjęto zasadę, że działania podejmowane są na Wydziale z zamiarem uzyskania 

coraz lepszych efektów aktywności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej pracowników, 

doktorantów i studentów.  
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Realizując politykę jakości Wydział: 

i. dokonuje weryfikacji programów, treści i metod nauczania, doboru literatury 

przedmiotu, kryteriów egzaminacyjnych, zakładanych efektów kształcenia, 

infrastruktury dydaktyczno-badawczej z uwzględnieniem głosu interesariuszy 

wewnętrznych i zapotrzebowania ze strony otoczenia społecznego 

i międzynarodowego; 

ii.  współpracuje z krajowym otoczeniem społecznym i partnerami zagranicznymi; 

iii.  poszerza ofertę dydaktyczną, tworząc nowe kierunki studiów i specjalności w spójności 

z badaniami naukowymi; 

iv. wspiera badania naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i materialne dla studentów 

i doktorantów oraz wspiera organizacyjnie i materialnie pracowników naukowych; 

v. promuje międzynarodowe życie naukowe poprzez współpracę z krajowymi 

i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz edukacyjnymi; 

vi. podnosi kompetencje i sprawność działania kadry administracyjnej; 

vii.  doskonali system zarządzania jakością. 

Elementem działań WSZJK jest działalność sprawozdawcza zawierająca diagnozę 

sytuacji oraz diagnozę podejmowanych działań i ich skuteczności. Wydział stara się, by 

raporty bazowały na empirii, której rozwinięciem jest szersze omówienie i propozycja zmian. 

Wnioski mają różną rangę i odnoszą się zarówno do kwestii natury szczegółowej, jak 

i systemowej. Zaprezentowana ZO dokumentacja potwierdza ciągłość nadzoru Władz 

Wydziału nad jakością kształcenia. 

 

a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla 

prowadzonych przez jednostkę studiów 

Za opracowanie efektów kształcenia na kierunku politologia Wydział uzyskał nagrodę 

MNiSW. Motorem sprawczym działań projakościowych są instytuty, bowiem wykorzystały 

one ostatnią reformę szkolnictwa wyższego do zweryfikowania dotychczas prowadzonego 

kształcenia. Wnioski te były asumptem do modyfikacji koncepcji nauczania. Ostateczna 

weryfikacja efektów kształcenia na poziomie kierunku i specjalności będzie mogła nastąpić 

dopiero w chwili ukończenia studiów i podjęcia zatrudnienia. Efekty kształcenia zostały 

przyjęte zgodnie z procedurą i zatwierdzono je dla wszystkich poziomów studiów. Wydział 

przygotował komplet dokumentów i wypracował procedury pomiaru efektów kształcenia. 

Proces weryfikacji zakładanych efektów nie jest na Wydziale zjawiskiem nowym, bowiem 

troska o jakość kształcenia i absolwenta jest na stałe wpisana w tradycje kształcenia na 



13 

 

Uczelni. Nowością jest natomiast język opisu nowej rzeczywistości oraz zwrócenie 

szczególnej uwagi na nowe sposoby definiowania wymiarów efektywności kształcenia 

i narzędzi ich pomiaru.  

Wydział powołał do życia Zespoły Oceny Efektów Kształcenia (ZOEK), które działają 

na I, II i III poziomie studiów. ZOEK wykazują się bardzo dużą aktywnością, mimo iż stan 

realizacji programów kształcenia jest na wstępnym etapie.  

ZOEK dokonują analizy jakości kształcenia pod kątem: zgodności efektów kształcenia 

i przedmiotów z obszarem kształcenia; zawartości sylabusów; kryteriów i form 

zaliczeniowych; adekwatności prac semestralnych i dyplomowych; roli interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w opracowywaniu efektów i stałego monitorowania ich 

osiągania; prowadzenia praktyk studenckich i wymiany studenckiej krajowej i 

międzynarodowej. 

ZOEK dokonując przeglądu realizacji procesu kształcenia uznały, że w ww. kryteriach 

zachodzi zgodność osiągniętego standardu z oczekiwaniami. Jednocześnie pojawiło się szereg 

postulatów odnoszących się do wybranych kwestii poszczególnych kierunków studiów. 

Wskazane zalecenia formułowane były w duchu optymalizacji standardów akademickich. Na 

obecnym etapie nie odnosiły się one do efektów kształcenia na poziomie kierunku czy 

modułu kształcenia. 

W posiedzeniach ZOEK uczestniczą nauczyciele akademiccy wchodzący do minimum 

kadrowego wybranego kierunku studiów. Przedstawiciele minimum kadrowego wypowiadali 

się na posiedzeniach w kwestiach sposobu i form weryfikacji efektów kształcenia. 

Poziom nauczania umożliwia osiągniecie efektów kształcenia na oferowanych 

studiach III stopnia. Informacje dotyczące osiągnięcia zaplanowanych efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich zbierane są za pośrednictwem:  

i. wyników zaliczeń poszczególnych przedmiotów z programu studiów doktoranckich, 

ii.  rocznej „Karty osiągnięć doktoranta”, która służy dokumentowaniu efektów studiów, a 

także naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej aktywności uczestników studiów 

III stopnia w danym roku akademickim, 

iii.  rocznego sprawozdania doktoranta (wzór formularza został przygotowany na podstawie 

Karty osiągnięć doktoranta). 

Powyższe dane są następnie analizowane przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

Doktoranci mają możliwość prezentowania swoich uwag na temat oceny stopnia realizacji 

efektów kształcenia bezpośrednio osobom prowadzącym zajęcia. 
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Oceniana jednostka prowadzi studia podyplomowe w szerokiej gamie tematów. Dla 

tej oferty przygotowano efekty kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Określają one wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Ich weryfikacja 

bazuje na zestandaryzowanych rozwiązaniach.  

 

b) udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i 

ocenie efektów kształcenia, 

Wydział bardzo blisko współpracuje z licznymi interesariuszami zewnętrznymi. 

Spotkanie ZO z pracodawcami jednoznacznie wskazało na bardzo szerokie otwarcie 

Wydziału na otoczenie społeczno-polityczne regionu i całej Polski oraz przenoszenie w ten 

sposób wyzwań na forum dydaktyczne poszczególnych kierunków studiów. Współpraca ta 

jest bardzo bogata, a sprowadza się głównie do: organizowania wykładów gościnnych, 

seminariów i konferencji naukowych, praktyk zawodowych dla studentów, realizacji 

projektów, wspólnych wyjazdów studyjnych, sporządzania raportów, szkoleń, ekspertyz 

środowiskowych i strategicznych. Uczelnia i Wydział cieszą się bardzo dobrą opinią wśród 

interesariuszy zewnętrznych i to powoduje, że Wydział pełni rolę „magnesu” i w wielu 

przypadkach to podmioty zewnętrzne zabiegają o pozyskanie Wydziału w roli partnera. 

Ponieważ UJ jest uczelnią o charakterze globalnym, a Wydział zajmuje poczesne miejsce na 

mapie polskiej nauki o polityce, czerpanie impulsów do dydaktyki i badań naukowych ma 

charakter stały i wieloaspektowy, wynikający z bieżącej aktywności nauczycieli 

akademickich oraz kontaktów pracowników. Dzięki relacjom z interesariuszami 

wykorzystano wiele uwag, odbywały się spotkania a obecnie realizuje się szereg oczekiwań 

pracodawców, tak więc: w Instytucie Studiów Regionalnych poprawiono komponent 

praktyczny kształcenia, w Instytucie Amerykanistyki reforma przyczyniła się do lepszego 

poznania własnej tożsamości oraz wypracowania nowej koncepcji kształcenia. Z kolei w 

Instytucie Studiów Azjatyckich zbudowano na bazie opinii pracowników komplementarny 

program kształcenia silnie rozwijając wątki językowe. Skoncentrowano się także na 

nawiązywaniu współpracy z partnerskimi uczelniami w Azji. 

W celu zapewnienia stałego udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku 

pracy w określaniu oraz ocenie efektów kształcenia Władze wizytowanego Wydziału 

wprowadziły od bieżącego roku akademickiego zasadę corocznych spotkań z obecnymi 

i potencjalnymi pracodawcami absolwentów. Spotkania te mają służyć Wydziałowi w 

gromadzeniu opinii pracodawców na temat poziomu i jakości przygotowania absolwentów do 

podejmowanych przez nich ról zawodowych. Powołane z kolei przez Dziekana stosowne 
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zespoły oceniające mają za zadanie zarówno gromadzić powyższe oceny, jak i z ich 

perspektywy oceniać przydatność realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów 

programów nauczania. Takie pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 12 lutego b.r. Podczas 

tego spotkania zgromadzeni partnerzy Wydziału przedstawili swoje oceny odnośnie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji studentów kierunków studiów prowadzonych przez Wydział. 

Opinie te – obecnie analizowane przez zespoły oceniające – wraz z analizą zgodności prac 

dyplomowych z kierunkiem studiów, adekwatności i aktualności zalecanej literatury, 

poprawnością kryteriów i form egzaminowania, składać się będą na pełną ocenę efektów 

kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

W ZOEK zasiadają przedstawiciele pracodawców. W trakcie budowania nowych 

programów studiów odbywały się spotkania, które przyczyniły się do wzbogacenia treści 

kształcenia. Obecnie Wydział stoi przed powołaniem do życia konwentu mającego stanowić 

forum regularnych spotkań z pracodawcami. 

ZOEK i ZOJK stwierdziły na spotkaniu z ZO, że kontakty z interesariuszami 

zewnętrznymi przyniosły pozytywne opinie o wiedzy i umiejętnościach studentów, którzy 

odbywają praktyki i/lub uczestniczą w innych przedsięwzięciach organizowanych z udziałem 

partnerów społecznych. Studenci wykazywali dobrą orientację w problematyce studiów, 

dostrzeżono zaangażowanie i chęć pracy, a także ich obowiązkowość. Wskazywano na 

potrzebę silniejszego kreowania kompetencji miękkich: umiejętności interpersonalnych, 

planowania działań, zarządzania projektami, poszukiwania grantów i źródeł finansowania 

planowanych przedsięwzięć. 

Najlepszym potwierdzeniem żywych kontaktów Wydziału z interesariuszami 

zewnętrznymi było ponad dwugodzinne spotkanie z ZO, podczas którego sformułowano 

bardzo wiele pozytywnych ocen pod adresem działalności naukowej, dydaktycznej 

i kulturotwórczej Wydziału oraz wskazano na wysoki poziom realizowanego na nim procesu 

dydaktycznego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 przedstawicieli placówek 

dyplomatycznych, instytucji oraz organizacji społecznych i kulturalnych, stowarzyszeń 

mniejszości narodowych, zrzeszeń regionalnych, organów samorządowych, szkół, mediów, 

wojska, itp. 

 

c) monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na  rynku 

pracy, 

Wydział korzysta z analiz Biura Karier UJ oraz z własnych danych dotyczących losów 

absolwentów zbierając informacje na temat karier zawodowych od roku akademickiego 
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2007/08. Wydział współpracuje z licznymi pracodawcami zatrudniającymi także 

absolwentów. Raporty BK zawierają cały szereg bardzo istotnych zmiennych: od ogólnych 

danych społeczno- demograficznych opisujących absolwentów, po charakterystykę i ocenę 

ukończonych studiów, ich aktualną sytuację zawodową, względnie prowadzoną działalność 

gospodarczą czy przyczyny pozostawania bez pracy. Dane te, a zwłaszcza formułowane 

oceny, wykorzystywane są przez stosowne zespoły Wydziału do doskonalenia systemu 

jakości kształcenia. Prowadzone są wyodrębnione badania, np. Kierownik Studiów 

Transatlantyckich monitoruje losy absolwentów programu Trans Atlantic Studies. Zebrane 

dane potwierdzają, że podjęli oni zatrudnienie w USA w sferze rządowej i biznesowej. 

Analiza badań losów absolwentów Wydziału pokazuje, że absolwenci podejmują zatrudnienie 

w regionie i poza nim w sektorach mniej lub bardziej powiązanych z naukami społecznymi. 

Należą do nich organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i urzędy państwowe. ZOEK 

i ZDJK uznały, że procedura monitorowania losów absolwentów wymaga modyfikacji, 

rozbudowania i silniejszego zaangażowania Biura Karier, obsługi internetowej, spotkań z 

absolwentami, wdrożenia newslettera, stałego monitoringu miejsca pracy i pracodawców. 

Planuje się także wykorzystanie praktyk studenckich (poprzez ankietę) do diagnozowania 

stanu kształcenia. ZOEK pozytywnie odniósł się do modyfikacji regulaminu praktyk 

studenckich, służących lepszemu diagnozowaniu relacji uczelni z rynkiem pracy. 

Niezależnie od Biura Karier, Wydział gromadzi własne dane na temat losów 

absolwentów, głównie poprzez kontakty z interesariuszami zewnętrznymi, względnie poprzez 

kontakty bezpośrednie z samymi absolwentami. Wielu zresztą obecnych interesariuszy 

zewnętrznych to byli studenci Wydziału. Uzyskiwane tą drogą informacje służą każdorazowo 

weryfikacji i doskonaleniu realizowanego procesu kształcenia. 

 

d) monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, 

Wewnętrzne procedury wykorzystywane w zarządzaniu jakością kształcenia odnoszą 

się do przeglądu programów kształcenia oraz ich realizacji. Wydział ma zróżnicowane źródła 

pozyskiwania wiedzy. Najsłabiej działa system ewaluacyjnych ankiet studenckich, które 

powinny dostarczać informacji o jakości nauczania. Spotkanie ze studentami wskazało na 

występowanie dwóch zasadniczych kwestii, a mianowicie na występowanie szeregu spraw 

obniżających satysfakcję studentów z nauki na Wydziale oraz zauważalne zróżnicowanie w 

tej satysfakcji pomiędzy instytutami (a zatem i kierunkami studiów). Najwięcej pochwał 

uzyskała amerykanistyka, natomiast głosów krytycznych politologia. Podnoszone w dyskusji 

kwestie odnosiły się do filozoficzno-historycznej perspektywy uprawiania politologii, 
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problemów z salami, włączania studentów w zespołowe badania naukowe, powtórzeń treści 

kształcenia pomiędzy pierwszym i drugim poziomem kształcenia, małej ilości zajęć do 

wyboru (na rosjoznawstwie), liczebnych grup lektoratowych, częstej zmiany lektora, małej 

ilości zajęć o współczesnej Rosji i zbytniego eksponowania innych przedmiotów (np. o 

Litwie). Część podnoszonych przez studentów kwestii miała miejsce w przeszłości, w 

momencie wizytacji ZO PKA zostały one rozwiązane i wdrożone na niższych latach studiów. 

Studenci studiów doktoranckich w swych wypowiedziach na temat programów 

kształcenia optowali za większą „wolnością i indywidualizacją toku studiów” i swobodą 

wyboru tematów prac. Jednocześnie z drugiej strony, postulowali potrzebę ściślejszego 

nadzoru merytorycznego oraz silniejszego komponentu zajęć i podbudowy metodologicznej. 

Jednocześnie doktoranci wskazywali, że modyfikacja programów studiów posłużyła 

wzbogaceniu umiejętności i nowych kompetencji, w tym o charakterze nauczycielskim 

i dydaktycznym, umiejętności pisania grantów, szukania informacji oraz autoprezentacji. 

Rada Wydziału uchwałami reguluje zatwierdzanie i wprowadzanie do obiegu 

sylabusów (za pośrednictwem programu USOS). Czyni to na bazie procedur i kryteriów 

oceny sylabusu. Ponadto obowiązkiem dyrektora instytutu jest nadzór i ocena jakościowa kart 

przedmiotu. Wydział dysponuje procedurą dopuszczania sylabusu gościnnych wykładowców. 

Przełożeni nauczycieli nadzorują karty przedmiotu pod katem ECTS, efektów kształcenia 

i literatury przedmiotu.  

ZOEK po dokonaniu przeglądów programów kształcenia zaleciły instytutom 

kierunkowym na Wydziale, by: 

a) prowadzący seminaria dyplomowe zgłaszali tematy pracy dyplomowych do 

kierowników jednostek; 

b) kierownicy jednostek kontrolowali i zatwierdzali programy przedmiotów; 

c) zobligować prowadzących do jednoznacznego formułowania warunków zaliczenia 

przedmiotów; 

d) rady jednostek uwzględniały stanowisko interesariuszy w modyfikacjach programów 

studiów, szczególnie w obszarze kształtowania kompetencji (np. komunikacyjnych 

i organizacyjnych); 

e) wprowadzić więcej egzaminów ustnych. 

Ponadto ZOEK uznał, że istota kształcenia na studiach licencjackich sprowadza się do 

nauczania w zakresie nauk podstawowych, które nie zmierzają do uzyskania efektów 

kształcenia o charakterze zawodowym.  
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Zgodnie z zaleceniem ZOEK zmodyfikowano programy kształcenia na studiach 

doktoranckich oraz skoncentrowano się na poprawie efektowności pisarskiej, samodzielności 

intelektualnej i aktywności naukowej. 

Monitorowanie programu kształcenia odbywa się z udziałem doktorantów. Byli oni 

zaangażowani w prace nad tworzeniem nowego programu studiów doktoranckich, 

przygotowanego na podstawie KRK, a wcześniejsze działania mające na celu przegląd 

procesu kształcenia polegały na negocjacji w poszczególnych instytutach wyboru w danym 

roku akademickim przedmiotu „ogłaszanego jako obowiązkowy”. 

W skład ZOEK na studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale WSMiP wchodzi 

delegat Towarzystwa Doktorantów. Zadaniem Zespołu jest dokonywanie oceny efektów 

realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich w poprzednim roku akademickim, 

z uwzględnieniem: a) opinii kierownika studiów doktoranckich, opiekuna naukowego, osób 

prowadzących zajęcia; b) ankiet oceny zajęć dydaktycznych przez doktorantów; 

c) samooceny doktorantów uwzględnionej w Karcie osiągnięć doktoranta; d) recenzji 

obronionych rozpraw doktorskich; e) poprawności przypisania punktów ECTS do modułów 

kształcenia; f) skuteczności systemu wspierania udziału doktorantów w życiu naukowym, w 

tym możliwości przygotowania publikacji naukowych i pozyskania grantów. 

Na studiach podyplomowych dotychczas nie ewaluowano zajęć dydaktycznych, 

natomiast stałą praktyką jest konsultowanie treści kształcenia i stały nadzór nad ich realizacją. 

 

e) ocenę zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz weryfikację 

efektów ich kształcenia 

Studenci Wydziału są oceniani zgodnie z Regulaminem studiów i tradycją 

akademicką. Stosuje się zestandaryzowane kryteria ocen, zawarte w sylabusach przedmiotów. 

Są one prawidłowo skorelowane z efektami kształcenia i metodami nauczania. Sylabusy 

zawierają pozycje:  

i. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studenta; 

ii.  Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w 

zakres danego modułu. 

Studenci Wydziału są oceniani przez pracodawców w trakcie realizacji praktyk 

studenckich oraz bardzo wielu wspólnie realizowanych projektów, prowadzonych szczególnie 

przez licznie obecne w życiu Wydziału fundacje, stowarzyszenia, centra, ośrodki, urzędy, 

instytuty. Wypowiedzi kooperantów Wydziału, jakie padły na spotkaniu z ZO, świadczą 
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bardzo dobrze o jakości kształcenia oraz postawie studentów. Jako zalecenie należy 

potraktować rozwijanie w jeszcze większym stopniu umiejętności praktycznych. Placówki 

przyjmujące studentów na praktyki oceniają studentów w ramach przysługujących im 

uprawnień, a kryteria ocen uznają za zasadne i adekwatne względem profilu kształcenia. 

ZOEK stwierdził różnicę w poziomie prac dyplomowych studentów stacjonarnych 

oraz niestacjonarnych i zalecił większą troskę o warsztat oraz metodologię. Natomiast w 

odniesieniu do studentów stacjonarnych zauważył zależność pomiędzy wielkością grupy 

studenckiej a jakością pracy dyplomowej. W konsekwencji sformułowano zalecanie 

ograniczenia liczebności grup seminaryjnych do 8 – 10 osób. Zespoły odpowiedzialne za 

jakość kształcenia (ZOEK i ZDJK) stwierdziły potrzebę poprawy prac dyplomowych 

(głównie licencjackich) dot. ekonomicznych aspektów integracji europejskiej. W związku z tą 

diagnozą, podjęto decyzję o konsultowaniu prac z wątkami ekonomicznymi z ekonomistami. 

Ponadto zalecono wdrożenie procedury, by każda praca licencjacka była recenzowana przez 

samodzielnego pracownika nauki. ZOEK oceniając realizację programu kształcenia w roku 

2011/2012 zalecił jedynie pojedyncze zmodyfikowania warunków zaliczenia przedmiotów. 

W ocenie ZO, dotychczas stosowane dla doktorantów zasady oceniania oraz 

weryfikacji efektów kształcenia są odpowiednie. Zostały one określone w Regulaminie 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, planie i programie studiów 

doktoranckich, a także w rocznej Karcie osiągnięć doktoranta, która powstała przy ścisłej 

współpracy z doktorantami Wydziału. Zasady zaliczania przedmiotów objętych planem 

studiów doktoranckich podawane są na pierwszych zajęciach.  

Na studiach doktoranckich opracowano kryteria oceny zarówno stopnia realizacji 

efektów kształcenia, jak i całego cząstkowego dorobku doktorantów (Karta osiągnięć 

doktoranta). Sporządzana na tej podstawie lista rankingowa jest podstawą ubiegania się o 

stypendia za wyniki w nauce czy o inne formy wsparcia. Doktoranci podlegają ocenie oraz 

weryfikacji za postępy w realizacji tematu doktorskiego, pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych za aktywność naukową i publikacyjną. 

 Zasady oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zostały pozytywnie 

ocenione i zweryfikowane w toku ich zatwierdzania oraz realizacji procesu kształcenia. 

Bogate dydaktyczne doświadczenie UJ były podstawą opracowania procedur oceniania 

studiujących i wkomponowania ich w WSZJK. Zasady oceniania podlegają stałej kontroli 

WSZJK, ZOEK, nauczycieli akademickich oraz pełniących funkcje kierownicze. Koncentrują 

się one na efektywności kształcenia oraz zgodności koncepcją nauczania. 
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f) ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także 

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

Polityka kadrowa Wydziału jest pochodną uregulowań ogólnopolskich oraz 

ogólnouniwersyteckich i bazuje na przepisach prawa, przepisach wewnętrznych oraz szeregu 

procedur. Istotnym elementem działalności ocennej jest możliwość wyrażania opinii przez 

studentów, doktorantów, przełożonych. Co roku przeprowadzana jest ocena aktywności 

naukowej pracowników Uczelni, w tym Wydziału. Ocena nauczyciela akademickiego jest 

pochodną: ewaluacji, hospitacji, oceny dorobku naukowego, efektywności grantobiorczej. 

Wydział przyjął takie zasady doboru kadry w kontekście rozwoju jednostki, które osadzone są 

na: ewaluacji; profilowaniu pól badawczych jednostek i na tej podstawie pozyskiwaniu kadry; 

kreowaniu tematów prac magisterskich i doktorskich zgodnie z potrzebami dydaktycznymi 

oraz naukowymi instytutów. Za ważny – jak stwierdził ZO – uznaje się system wspomagania 

projektów badawczych, system kontroli nad przydziałem zajęć dydaktycznych, a także 

wypracowanie mechanizmu finansowego opłat za zajęcia dydaktyczne oraz wdrażanie do 

prowadzenia wybranych przedmiotów praktyków. 

Wydział dysponuje kadrą akademicką reprezentującą szerokie spektrum dyscyplin 

naukowych, co jest skutkiem ewolucji Wydziału oraz długiego rozwoju krakowskiego 

ośrodka politologicznego. Taka struktura zatrudnienia jest pokłosiem zapotrzebowania 

dydaktycznego i osadzenia Wydziału na instytutach odpowiedzialnych za kierunki studiów. 

ZO uznał, że Wydział ma potencjał rozwojowy i upływ czasu powinien wzmacniać jego 

przewagę konkurencyjną. Kadra dydaktyczna rekrutowana jest w postępowaniu 

konkursowym, z uwzględnieniem stopni i tytułów oraz kwalifikacji dydaktycznych. Wydział 

zatrudnia pracowników reprezentujących różne ośrodki akademickie, a także własnych 

absolwentów po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie pracy doktorskiej. Dysponuje 

procedurami oceny kadry akademickiej na tzw. wejściu. Stosuje się wysokie kryteria oceny 

jakościowej, pozwalające integrować nawet młodego pracownika naukowego w szereg 

działań dydaktycznych i naukowych. W ostatnich czterech latach Wydział odchodzi od 

zatrudnienia pracowników w UJ jako dodatkowym miejscu pracy. 

Zarządzenie nr 71 z 27 lipca 2012 r. normuje przeprowadzenie ocen wszystkich 

nauczycieli akademickich w Uczelni według przyjętego harmonogramu. Pracownicy 

wypełniają w tym celu formularze. Osoby funkcyjne są weryfikowane przez Stałą Senacką 

Komisję ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich. Wydział dysponuje ankietą 

samooceny rozwoju naukowego i ankietą pilotażową zbieżną ze standardami oceny MNiSW. 

Według ZO, przyjęte rozwiązania są skutecznym narzędziem oceny i oddziaływania na 
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pracowników. Pozytywnym skutkiem przyjętych rozwiązań jest podnoszenie się średniej ocen 

uzyskiwanych przez pracowników. 

Doktoranci dobrze oceniają jakość kadry prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia. Od bieżącego roku akademickiego doktoranci mają możliwość oceny jakości 

kadry prowadzącej proces kształcenia w postaci badań ankietowych, przeprowadzanych w 

systemie USOS na zakończenie każdego semestru. Te same ankiety wypełniają studenci, z 

którymi doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne. Opiekunowie i promotorzy doktorantów 

prowadzący zajęcia dydaktyczne przynajmniej raz w roku akademickim powinni hospitować 

zajęcia swoich podopiecznych. Hospitacja doktorantów powinna być udokumentowana przy 

pomocy „Wydziałowego arkusza hospitacji”, a ich przebieg i wnioski każdorazowo 

omówione z hospitowanymi. 

Na studiach podyplomowych dotychczas nie ewaluowano zajęć dydaktycznych, 

natomiast stałą praktyką jest konsultowanie treści kształcenia. 

Zarządzenie nr 22 z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych jest podstawą ewaluacji zajęć 

dydaktycznych regularnie dwa razy w roku, zgodnie z kalendarzem akademickim. Obejmuje 

ona ogół nauczycieli akademickich. Ankieta zawiera pytania wspólne i specyficzne 

kierunkowe. Pokłosiem badania jest raport i omawianie wyników ewaluacji na forum 

posiedzeń ciał kolegialnych. Nowa wersja ankiety ewaluacyjnej od roku akademickiego 

2012/2013 zawiera pytania odnoszące się do wiedzy, umiejętności, poszerzenia wiedzy 

studenta, stopnia przygotowania prowadzących zajęcia i przestrzegania kryteriów zaliczania 

zajęć.  

Wydział jest świadom konieczności podejmowania dalszych inicjatyw czyniących z 

ankiet miarodajne narzędzie pomiaru jakości kształcenia oraz pozyskiwania informacji o 

zadowoleniu ze studiowania. 

Pracownicy administracyjni podlegają ocenie okresowej do wielu lat, badania w roku 

akademickim 2011/2012 obejmowały trzy elementy: ocenę pracy sekretariatu dydaktycznego, 

wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej oraz agend podległych. Ankieta 

zawierała pięć pytań. Wydział uzyskał średnią ocen na poziomie 90 punktów, jednakże 

stwierdzono niską responsywność badań [Załącznik. Kryterium nr 2.2.f. Ankieta pracy 

jednostek administracyjnych]. 

 

 

g) ocenę poziomu naukowego jednostki, 
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 Potwierdzeniem aktywności naukowej instytutów, pracowników i studentów są 

granty naukowo-badawcze uzyskiwane w ostatnim okresie głównie z Narodowego Centrum 

Nauki oraz z organizacji i fundacji międzynarodowych m. in. z takich państw jak: USA, 

Rosja, Niemcy, Chiny, Tajwan, Korea Płd. i Japonia. Rezultatem licznych innych projektów 

są prace książkowe poświęcone problematyce państw czy wybranych kwestii 

politologicznych lub historycznych. Wspomniane projekty są elementem dorobku związanego 

z awansem naukowym (stopnie naukowe i tytuł naukowy). Wskazana współpraca jest 

finansowana z różnych źródeł, w tym zagranicznych.  

 Wydział w obszarze wspierania działalności naukowej oglądowi poddaje: 

a) ocenę jakości kadry akademickiej; 

b) ocenę poziomu naukowego jednostki i kadry akademickiej; 

c) ocenę zasobów naukowych. 

Weryfikacja poziomu naukowego jednostki następuje w procesie parametryzacji 

ministerialnej. Wydział od wielu lat posiada kategorię pierwszą. Od 2008 roku na Wydziale 

przeprowadzane są akcje ankietowe pracowników naukowo-dydaktycznych obrazujące 

aktywność naukową w poprzednim roku. Na podstawie tych zestawień, weryfikowanych 

przez przełożonych w instytucie i Wydziale, sporządzana jest lista rankingowa. Przewiduje 

się nagrody za najlepsze wyniki. Wyniki ankiet są uwzględniane w ocenie okresowej 

pracowników. 

 Poszczególne instytuty w sposób zróżnicowany włączają studentów i doktorantów 

do badań naukowych. Instytuty organizując życie naukowe wspierają działalność kół 

naukowych i pojedynczych studentów. Koła naukowe studentów realizują własne badania 

naukowe (trwające nawet do jednego roku – Dyplomacja Watykańska, Tarcza 

Antyrakietowa). ZO pozytywnie ocenia działalność naukową kół naukowych (np. sympozja, 

zapraszanie gościnnych wykładowców). Na Wydziale planuje się wydawanie własnego 

czasopisma studenckiego, ponadto zwyczajem jest publikowanie przez studentów w 

recenzowanych czasopismach naukowych. Publikacje te są brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia doktoranckie. 

 Środki wsparcia kadry akademickiej stanowią: stypendia, granty, szkolenia w 

pozyskiwaniu i ubieganiu się o granty, wsparcie finansowe oraz utrzymywanie i rozwijanie 

kontaktów międzynarodowych. Działania w sferze kontaktów zewnętrznych Wydziału 

pozostają zgodne z jego strategią rozwoju w sferze badawczej i dydaktycznej. Szczególny 

nacisk Wydział kładzie na budowanie kontaktów z „analogicznymi wydziałami” studiów 
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politologicznych i kulturowych, jednakże obok relacji międzywydziałowych są budowane 

także relacje międzyinstytutowe. 

 O walorach naukowych Wydziału świadczy włączanie doktorantów w proces 

badawczy. Doktoranci uczestniczą w projektach MSZ, zapraszani są do współpracy z 

pracownikami Wydziału, rozwijają się poprzez praktyki i staże oraz angażują się w prace 

redakcyjne pism naukowych. 

 

h) ocenę zasobów materialnych, w tym infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a 

także środki wsparcia dla studentów, 

Infrastruktura dydaktyczna stale się poprawia, ale nadal Wydział posiłkuje się salami 

od Uczelni. Nie we wszystkich przypadkach ich wyposażenie w najnowszy sprzęt spełnia 

oczekiwania studentów i doktorantów. Liczba studentów uczęszczających na zajęcia 

odpowiada wielkości pomieszczeń dydaktycznych. Liczebność grup wyznacza uchwała 

Senatu. Administracyjna obsługa studentów prowadzona jest w pomieszczeniach o dobrym 

standardzie. Każdy instytut dysponuje zapleczem komputerowym, multimedialnym do celów 

dydaktycznych i dostępem do Internetu. Infrastruktura naukowa w postaci bibliotek 

instytutowych zapewnia dostęp do materiałów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. 

Każda jednostka mając swoją bibliotekę dysponuje literaturą przedmiotu w języku polskim i 

obcym. Nakłady materialne na rozwój zasobów materialnych są pochodną kondycji budżetu 

centralnego. Istniejące kwoty są wykorzystywane optymalnie i w transparentny sposób. 

Stosuje się otwarte procedury konkursowe w oparciu o przyjęte oraz powszechnie znane 

kryteria oceny doktorantów i pracowników akademickich. Wydział wspiera badania naukowe 

pracowników i doktorantów poprzez: konkursy na dofinansowanie projektów badawczych ze 

środków na działalność statutową, w tym środków na upowszechnianie nauki; finansowanie 

publikacji książkowych pracowników; finansowanie czasopisma wydziałowego „Politeja” (7 

punktów w parametryzacji czasopism). Pozostałe środki dzielone są między poszczególne 

jednostki Wydziału na podstawie przyjętego algorytmu. Publikacje, które nie uzyskają 

finansowania ze środków na upowszechnienie nauki, kwalifikowane są do finansowania na 

podstawie lisy rankingowej sporządzanej w poszczególnych jednostkach. Ze środków na 

działalność statutową finansowane są konferencje organizowane przez Wydział i wyjazdy 

konferencyjne pracowników naukowo-dydaktycznych. Ze środków Wydziału wypłacane były 

stypendia habilitacyjne i stypendia doktoranckie dla 40 doktorantów. Od 2013 r. przyjęto 

zasadę gwarantującą osobną pulę środków w budżetach każdej jednostki Wydziału na 

wspieranie działalności studenckich kół naukowych i Samorządu Studenckiego. Zakup 
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aparatury naukowej doskonalącej proces kształcenia jest pokrywany z Funduszu Rozwoju 

Dydaktyki Ars Docendi. W każdym roku instytuty aplikują o nowe granty. W ostatnich trzech 

latach wyposażono sale dydaktyczne w rzutniki multimedialne, laptopy oraz zakupiono 25 e-

booków dla programu studiów transatlantyckich. Władze jednostki zachęcają pracowników 

do pozyskiwania środków zewnętrznych (NCN, MSZ, NPRH, granty międzynarodowe). 

Płatne studia anglojęzyczne generują dodatkowe środki finansowe, pozwalają na zakup 

zasobów bibliotecznych oraz działania promocyjne za granicą. Interesariusze zewnętrzni 

częściowo dofinansowują projekty naukowo-badawcze studentów, doktorantów i 

pracowników jednostki. 

Wydział stale monitoruje stan infrastruktury i zasoby wspomagające proces kształcenia, 

dokumentacja WSZJK oraz rozmowy z pracownikami i studentami potwierdziły świadomość 

utrudnień, jednakże z drugiej strony widoczny jest postęp w zaspakajaniu tych potrzeb. 

Najsłabiej wdraża się postulaty lokalowe, ale te są ograniczane usytuowaniem UJ i barierami 

architektonicznymi. 

Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne dla studentów zapewniane jest poprzez:  

i. monitorowanie toku studiów; 

ii.  stały nadzór nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych nad 

studentami; 

iii.  udział studentów w ciałach kolegialnych decydujących o procesie jakości kształcenia; 

iv. promowanie i stymulowanie rozwoju intelektualnego (koła naukowe, publikacje, 

praktyki, staże itp.): 

v. tworzenie ośrodka krzewienia rozwoju intelektualnego (idea otwartego uniwersytetu); 

vi. stały kontakt z rynkiem pracy i przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia; 

vii.  pomoc materialna w postaci stypendiów naukowych i socjalnych; 

viii.  promowanie inicjatyw studenckich; 

ix. wyzwalanie mobilności studenckiej. 

Wydział przedstawił ZO „barometr satysfakcji studenckiej” za 2012 rok będący 

wzorem ankiety monitorującej zadowolenie ze świadczonych usług socjalnych, warunków 

socjalno-bytowych, procedur administracyjnych, wspierania studentów, usług bibliotecznych 

i dydaktycznych oraz programu Erasmus. Zaprezentowano kwestionariusz badający 

przeszłość edukacyjną kandydata na studia. 

Na studiach doktoranckich poszerzono dostęp do światowego czasopiśmiennictwa, 

silniej wdrażano doktorantów do zespołów badawczych, wspiera się wyjazdy na konferencje 

i seminaria naukowe, a ponadto promuje się inicjatywy związane z publikowaniem przez 
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doktorantów za granicą. Doktoranci za ważne uznali zaangażowanie się w programach 

RECON, 6 PR UE.  

Opiekun naukowy doktoranta powoływany jest na I roku studiów doktoranckich. 

Obsługą administracyjną doktorantów zajmuje się pracownik Dziekanatu. 

Jednostka dostosowuje programy kształcenia do wymagań rynku pracy, szczególnie w 

odniesieniu do studiów uruchamianych, czyni to przy wsparciu interesariuszy zewnętrznych. 

Zasoby materialne, w tym infrastruktura dydaktyczna i naukowa wymagane dla studentów 

podyplomowych są zapewnione. 

 

i) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości 

kształcenia, 

Uczelnia gromadzi materiał statystyczny dotyczący poziomu kształcenia oraz 

dyplomowania. Dane te zostały udostępnione ZO. Analiza sprawozdań z posiedzeń ciał 

kolegialnych oraz zespołów partycypujących w działaniach na rzecz jakości kształcenia 

potwierdza ich aktywność, właściwość procedowania oraz dokumentowanie wyników 

pomiaru jakości kształcenia. Zgromadzony materiał statystyczny jest wykorzystywany w 

bieżącej polityce Władz Wydziału i instytutów. Gromadzenie materiałów w sposób ciągły 

pozwala na dokonywanie porównań na przestrzeni wielu ostatnich lat. Wydział zapewnia 

dostęp pracownikom i studentom do tych danych. Według ZOEK, efektywność pracy pionu 

administracyjnego może poprawić jeszcze lepszy przepływ informacji z poziomu Uczelni na 

Wydział oraz podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych w zakresie 

komunikacji interpersonalnej. 

 

j) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych  informacji o 

programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i 

procedurach toku studiów, 

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego, efektów kształcenia, 

programów i planów studiów, sylabusy, harmonogramy, zagadnienia do egzaminu 

dyplomowego, opis specjalności są umieszczane na stronach internetowych instytutów oraz w 

systemie USOS oraz aktualizowane na bieżąco. W zakładkach poszczególnych 

modułów/przedmiotów prowadzący załączają materiały dydaktyczne. Na stronie www. 

Wydziału widnieją linki do stron poszczególnych jednostek. Internetowa strona Wydziału 
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prezentuje najważniejsze informacje o jego działalności, o aktywności pracowników, 

doktorantów i studentów oraz o życiu studenckim i naukowym. 

 

3) jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania 

jakości i budowy kultury jakości kształcenia. 

Wydział dokonuje systematycznej oceny działania w obszarze zapewnienia jakości 

kształcenia oraz oceny skuteczności WSZJK. Służą temu narzędzia pomiaru jakości, a także 

szereg działań kontrolnych i sprawozdawczych poszczególnych zespołów i rad 

zaangażowanych w działania kontrolne i wdrożeniowe. Z oceny jakości kształcenia Wydział 

i instytuty sporządzają raporty, które następnie są omawiane na ich posiedzeniach. ZO uznał, 

że WSZJK jest efektywny, diagnozuje bowiem kompleksowo sferę naukowo-dydaktyczną 

oraz procedury i narzędzia oceny poziomu działalności instytutów. Wydział dostrzega 

pozytywne oddziaływanie działań kontrolnych. ZO uznał system za sprawny i mający 

charakter rozwojowy (zmiana pytań ewaluacyjnych, podnoszenie średniej ocen 

ewaluacyjnych, powoływanie zespołów jakości kształcenia i ZOEK, rady programowe, 

pełnomocnicy Dziekana, planowane utworzenie konwentu). 

Za prawidłowe nowe rozwiązanie – według ZO – należy uznać planowane 

wprowadzenie kart praktyki, mające być sposobem komunikacji z pracodawcą w kwestii 

stopnia realizacji efektów kształcenia przez studentów oraz zbieżności miejsca praktyki ze 

specyfiką studiów.  

Reasumując, Wydział wdrażał standardy zarządzania jakością jeszcze przed zmianami 

prawa w tym zakresie, a ostatnia reforma szkolnictwa wyższego posłużyła mu do dokonania 

jego przeglądu, dostosowania do nowej nomenklatury i przepisów prawa. 

 

Załącznik nr 4 Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta, zbudowana 

hierarchicznie, osadzona zarówno na ciałach kolegialnych, jak i organach 

monokratycznych; zapewniony został udział wszystkich interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych; relacje w ramach WSZJK mają charakter zinstytucjonalizowany 

i wnoszą znaczący wkład z bieżące funkcjonowanie Wydziału i jego instytutów. 
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2) Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter kompleksowy, 

diagnozują wszystkie istotne pola determinujące kulturę jakości i samą jakość 

kształcenia; zapewniają weryfikację efektywności nauczania oraz polityki kadrowej 

i naukowo-badawczej; dostrzeżone w ramach WSZJK istniejące słabości w procesie 

kształcenia potwierdzają wiarygodność działań Władz Wydziału i ich dążenie do 

optymalizacji funkcjonowania Wydziału.  

3) Wydział dokonuje systematycznej oceny efektywności WSZJK, a wyniki tej oceny 

wykorzystuje w zakresie doskonalenia polityk szczegółowych oraz w działalności 

pionu zarządzania i kontroli jakości kształcenia; WSZJK ewoluuje w swej strukturze, 

procedurach i kryteriach pomiaru, stając się coraz bardziej skutecznym 

i kompleksowym. 

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych 

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikuj ącego i potwierdzającego ich osiągnięcie. 

1) Jednostka w wyniku kształcenia na studiach doktoranckich zapewnia uzyskanie 

efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą oraz umożliwia 

uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Wydział prowadzi studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w zakresie nauki o 

polityce.  W dniu 1 września 2012 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych  

został złożony wniosek ocenianej jednostki w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania 

stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Do daty wizytacji ZO 

nie było decyzji o przyznaniu uprawnień. 

Proces kształcenia na studiach doktoranckich zorganizowany jest na dwóch 

poziomach. Z jednej strony, jest to oferta zajęć realizowanych na poziomie Wydziału jako 

całości, a więc zajęć oferowanych dla wszystkich doktorantów. Z drugiej strony, jest to 

kształcenie na poziomie poszczególnych instytutów z uwzględnieniem specyfiki właściwych 

im obszarów badawczych i tematyki badań poszczególnych doktorantów. Na tym poziomie w 

realizację studiów doktoranckich zaangażowane są: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych,  Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Instytut Europeistyki, 

Instytut Studiów Regionalnych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej oraz Katedra 

Ukrainoznawstwa.  Rozwiązanie takie umożliwia elastyczne łączenie kształcenia w zakresie 

politologicznych metod badawczych i warsztatu badań adresowanych do wszystkich 
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doktorantów ze specyfiką tematyki badań, będącą przedmiotem zainteresowania 

poszczególnych instytutów, a więc łączy w sobie metodologiczną spójność z pluralizmem 

obszarów badawczych, których zakres tematyki ulega systematycznemu poszerzaniu. Jest to 

niewątpliwie – w ocenie ZO – wartościowe rozwiązanie, oznaczające możliwość nadawania 

tożsamości i zarazem specyfiki studiom doktoranckim na poziomie poszczególnych  

instytutów, ale w ramach metodologicznie spójnego podejścia politologicznego. 

Efekty kształcenia na studiach doktoranckich, zgodne z wymogami Krajowych Ram 

Kwalifikacji, zostały przyjęte uchwałą Rady Wydziału w dniu 29 maja 2012 r. Określono w 

nich efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Wskazano także działania mające prowadzić do osiągnięcia efektów kształcenia właściwych 

dla każdej z trzech wymienionych kategorii. Określone zostały także metody oceniania 

stopnia osiągnięcia tych efektów.  Dokument ten jest udostępniony na stronie internetowej 

ocenianej jednostki. 

Należy wyraźnie podkreślić, że przyjęte przez ocenianą jednostkę efekty kształcenia  

zostały – w ocenie ZO – dobrze przygotowane i uwzględniają wymagania oraz specyfikę 

studiów III stopnia. W obszarze wiedzy określone zostały trzy efekty kształcenia, które ma 

osiągnąć doktorant po uzyskaniu stopnia doktora. Po pierwsze,  ma wykazywać się wiedzą 

ogólną z zakresu nauki o polityce na najwyższym światowym poziomie oraz wiedzą 

szczegółową, specjalistyczną z zakresu obszaru badawczego rozprawy doktorskiej. Po drugie, 

ma wykazywać się znajomością najnowszych teorii i metod badawczych stosowanych w 

nauce o polityce oraz wiedzą umożliwiającą tworzenie nowych teorii i metod badawczych w 

obszarze tematyki rozprawy. Po trzecie, ma wykazać się znajomością złożonych zależności, 

będących przedmiotem badań nauki o polityce oraz dyscyplin pokrewnych. Z kolei w 

obszarze umiejętności określonych zostało osiem ich rodzajów. Dotyczą one przede 

wszystkim procesu badawczego, ale także prezentacji wyników prowadzonych badań, 

prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz umiejętności samodzielnego planowania własnego 

rozwoju naukowego. Szczególne znaczenie mają umiejętności związane z procesem 

prowadzenia badań naukowych, takie jak zdolność diagnozowania zjawisk w obszarze 

badawczym, umiejętność twórczego rozwiązywania złożonych i nawet nietypowych 

problemów badawczych oraz umiejętność projektowania złożonych zadań badawczych 

i stosowania nowoczesnych metod badawczych do ich rozwiązywania. Ważna jest 

umiejętność prezentacji wyników prowadzonych badań w postaci przyjętej do druku, 

recenzowanej publikacji oraz umiejętność prowadzenia zajęć ze studentami z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Z kolei kompetencje społeczne obejmują 
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krytyczne rozumienie wkładu własnej aktywności badawczej w rozwój nauki o polityce oraz 

umiejętność pracy w zespołach badawczych i odpowiedzialność za wyniki działań własnych 

oraz zespołowych z jednoczesną świadomością obowiązku poszukiwania odpowiedzi na 

wyzwania współczesności.  

Osiąganiu wymienionych kompetencji służy realizacja programu studiów 

doktoranckich w zakresie nauki o polityce.  Został on zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału 

w dniu 19 czerwca 2012 r. Na jego strukturę składa się grupa zajęć obowiązkowych, grupa 

zajęć fakultatywnych oraz praktyki zawodowe w postaci prowadzenia zajęć lub udziału w ich 

prowadzeniu. W grupie zajęć obowiązkowych wyraźne jest dążenie do przygotowywania 

doktoranta do samodzielnej pracy naukowo-badawczej i do prezentowania wyników 

prowadzonych badań. Służą temu zajęcia z metodologii nauk społecznych w drugim 

semestrze studiów, wspólne seminarium realizowane w czasie drugiego, czwartego i szóstego 

semestru studiów, konsultacje z opiekunem w okresie od pierwszego do ósmego semestru 

włącznie oraz wymóg publikacji dwóch tekstów naukowych – pierwszego w czasie semestru 

trzeciego lub czwartego oraz drugiego w czasie semestru piątego lub szóstego. Rozwiązanie 

takie na bazie wspólnych podstaw metodologicznych właściwych nauce o polityce  służy 

preferowaniu indywidualnej pracy doktoranta z opiekunem naukowym z jednoczesnym 

uwzględnianiem specyfiki podjętego obszaru badawczego określonego tematem rozprawy 

doktorskiej.  

Grupa zajęć fakultatywnych jest znacząco zróżnicowana. Podzielone one zostały na 

dwie grupy. Pierwsza to zajęcia służące podnoszeniu umiejętności dydaktycznych, a druga to 

zajęcia służące podnoszeniu umiejętności zawodowych.  Tematyka zajęć w ramach obu tych 

grup dotyczy nie tylko metod dydaktycznych, wizytacji zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich, ale także przygotowywania wniosków o granty na prowadzone 

badania, przygotowywania tekstów naukowych służących prezentacji wyników badań,  

zdobywaniu wiedzy z określonej tematyki oraz uczeniu się języka obcego. Należy także 

podkreślić różnorodność form prowadzenia tych zajęć, są to bowiem konwersatoria, 

ćwiczenia, warsztaty służące zdobywaniu umiejętności praktycznych, a także wizytacje zajęć.  

Warunkiem zaliczenia pierwszego i trzeciego roku studiów jest zaliczenie takiej liczby zajęć 

fakultatywnych, za które doktorant uzyska co najmniej 10 punktów ECTS. 

Trzecim elementem programu studiów doktoranckich są praktyki zawodowe. 

Oznaczają one prowadzenie zajęć dydaktycznych w liczbie 15 godzin w czasie drugiego 

semestru studiów oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych lub udział w ich prowadzeniu w 

liczbie 15 godzin w dowolnym semestrze w czasie drugiego, trzeciego i czwartego roku 
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studiów. Zdaniem ZO, nie można jednak nie zauważyć, że rozwiązanie takie może oznaczać, 

iż w całym okresie studiów doktorant może przeprowadzić jedynie 15 godzin zajęć, 

hospitując jedynie pozostałe, wymagane do zaliczenia studiów 45 godzin.   

Wg ZO, należy wyraźnie i jednoznacznie podkreślić, że program ten umożliwia 

realizację przyjętych i wymienionych wcześniej efektów kształcenia, chociaż wydaje się, że 

nie w jednakowym stopniu. Na jednoznacznie pozytywną ocenę zasługuje kształcenie mające 

na celu zdobywanie przez doktorantów wiedzy ogólnej na najbardziej zaawansowanym 

światowym poziomie z zakresu nauki o polityce i wiedzy specjalistycznej z zakresu tematyki 

podjętej w rozprawie doktorskiej.  Podobną ocenę należy sformułować w odniesieniu do 

zdobywania wiedzy z zakresu najnowszych teorii politologicznych oraz metod badawczych. 

Umożliwiają to prowadzone na studiach doktoranckich wykłady, seminaria i konsultacje z 

opiekunami naukowymi. Służą temu także wykłady z zakresu metodologii badań 

politologicznych prowadzone dla doktorantów przez wybitnych zagranicznych specjalistów.  

Wartościowy jest – wg ZO – zamysł nadawania studiom doktoranckim, a w 

szczególności ich części prowadzonej na  poziomie poszczególnych instytutów, 

specyficznych treści określających tożsamość kształcenia.  Wyróżnikiem studiów 

doktoranckich prowadzonych przez Instytut Europeistyki jest dążenie do ich 

interdyscyplinarności.  Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych wyróżnia zaś dążenie 

– w ramach różnorodności profili wykształcenia kadry nauczającej – do kształtowania relacji 

„mistrz – uczeń” oraz otwartość na kontakty zagraniczne i włączanie doktorantów do 

projektów badawczych realizowanych przez profesorów. Z kolei w Instytucie Nauk 

Politycznych i Stosunków Międzynarodowych świadomie realizowaną strategią w procesie 

kształcenia na studiach doktoranckich i prowadzonych przez doktorantów badaniach jest 

odwoływanie się do pluralizmu podejść metodologicznych i szkół myślenia. Instytut Studiów 

Regionalnych wyróżnia zaś dążenie do nadawania procesowi badawczemu doktorantów i ich 

kształceniu rozpoznawalności na rynku międzynarodowym poprzez eksponowanie analizy 

relacji międzykulturowych. Wartościową inicjatywą jest program Jagiellonian Cultural 

Studies, umożliwiający integrowanie doktorantów i kształtowanie tożsamości prowadzonych 

badań oraz ich identyfikacji ze społecznością akademicką, w ramach której funkcjonują.  

Należy wyraźnie podkreślić, że obok rozwiązań w zakresie „dostarczania” wiedzy 

politologicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki światowej, realizacji 

przyjętych w tym zakresie efektów kształcenia służą także rozwiązania mające na celu 

„stymulowanie” doktorantów do indywidualnej aktywności służącej podnoszeniu poziomu 

ogólnej wiedzy politologicznej, teoretycznej i metodologicznej oraz wiedzy szczegółowej z 
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zakresu tematyki  rozprawy doktorskiej.  Istotną rolę odgrywają w ocenianej jednostce 

mechanizmy wsparcia finansowego. Służą one wspieraniu procesu pisania rozprawy 

doktorskiej, udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w celu 

prezentacji wyników prowadzonych badań oraz przygotowywania artykułów w języku 

angielskim w celu ich publikowania w renomowanych czasopismach. Podejmowane działania 

zasługują na jak najbardziej pozytywną ocenę, a załączone wykazy licznych publikacji 

doktorantów potwierdzają skuteczność przyjętych rozwiązań. Należy jednak – zdaniem ZO –

wyraźnie podkreślić, że obok motywacji do przygotowywania publikacji oceniana jednostka  

tworzy doktorantom realne warunki do publikowania wyników badań.  Służą temu m. in. 

liczne serie wydawnicze, jak np. „Varia Culturalia”, „ Prace Amerykanistyczne UJ”, „ Prace 

Katedry Rosjoznawstwa”,  „ Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „ Societas”, 

„Meritum”     Obok pracowników Wydziału mogą w nich także publikować doktoranci.  Ci 

ostatni mają także możliwość publikowania w  czasopismach wydawanych przez Wydział, 

takich  jak „Politeja”, „ Ad Americam” i „ Poliarchia”. Doktoranci mogą także publikować w 

czasopismach wydawanych przez studentów, takich  jak „Zeszyty Naukowe Koła Studentów 

Stosunków Międzynarodowych”, „ Nowy Consensus”, „ Zeszyty Naukowe Koła Nauk 

Politycznych”. Tworzone są także ułatwienia w dostępie doktorantów do najnowszej 

politologicznej literatury światowej. Rozwiązania te były pozytywnie oceniane przez 

doktorantów w czasie spotkania z ZO. Podkreślali oni tworzenie przez ocenianą jednostkę 

warunków umożliwiających zdobywanie  najbardziej zaawansowanej wiedzy politologicznej.  

Reasumując ocenę programu studiów doktoranckich w ocenianej jednostce i jego 

użyteczności dla osiągania przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, należy 

wyraźnie podkreślić, że program ten i rozwiązania służące jego realizacji umożliwiają 

przygotowanie absolwenta tych studiów do pracy badawczej poprzez dostęp do 

zaawansowanej i najnowszej wiedzy politologicznej.  

Istotną grupę efektów tworzą wymienione wcześniej efekty kształcenia w zakresie 

umiejętności. Przyjęty program studiów doktoranckich oraz formy jego realizacji w postaci 

wykładów, seminariów, konsultacji z opiekunem naukowym, warsztatów, pisania publikacji, 

raportów oraz rozprawy doktorskiej umożliwia osiąganie umiejętności w zakresie 

diagnozowania zjawisk i procesów politycznych, twórczego rozwiązywania nowych 

problemów naukowych oraz projektowania złożonych zadań badawczych. Prowadzone 

warsztaty fakultatywne umożliwiają uzyskanie umiejętności w zakresie przygotowywania 

tekstu naukowego lub prezentacji wyników badań naukowych, nawet jeżeli są to przedmioty 

fakultatywne z grupy doskonalących umiejętności zawodowe. Przyjęty program oraz proces 
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jego realizacji, chociażby w postaci wykładu na temat metodologii nauk społecznych, zajęć 

seminaryjnych i konsultacji z opiekunem naukowym, umożliwia także osiągnięcie efektów 

kształcenia w zakresie umiejętności dotyczących metodologii prowadzenia badań naukowych.  

Przyjęty przez ocenianą jednostkę program studiów doktoranckich umożliwia także 

osiągnięcie określonych w efektach kształcenia kompetencji społecznych. Nie można jednak 

wykluczyć, że w różnym zakresie.  Nie ma wątpliwości co do tego, że udział w seminariach, 

konsultacje z opiekunami naukowymi, udział w konferencjach, przygotowywanie publikacji 

oraz praca nad rozprawą doktorską umożliwiają doktorantom krytyczne zrozumienie wkładu 

wyników własnych badań w rozwój nauki o polityce.  

Trudno jednak o jednoznaczną ocenę możliwości osiągnięcia przez wszystkich 

doktorantów kompetencji w zakresie umiejętności pracy w zespołach badawczych także tych 

międzynarodowych. Należy wyraźnie podkreślić, że oceniana jednostka tworzy możliwości 

do tego.  Doktoranci włączani są przede wszystkim do zespołów badawczych 

funkcjonujących w ramach poszczególnych instytutów lub katedr. Przykładowo w Katedrze 

Filozofii Polityki funkcjonuje zespół badawczy, który przedmiotem badań uczynił brytyjską 

myśl polityczną. Do zespołu tego należy sześciu doktorantów, zaś do zespołu badającego 

polską myśl polityczną XIX wieku należy czterech doktorantów. Z uznaniem należy odnieść 

się do tych inicjatyw. Nie jest jednak jasny poziom powszechności zaangażowania 

doktorantów w funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych 

ocenianej jednostki. 

Szczególnie istotne przesłanki wysokiej oceny osiągania przyjętych efektów 

kształcenia na studiach doktoranckich w wyniku realizacji programu studiów tworzy kadra 

nauczycieli akademickich. Reprezentują oni wysokie kwalifikacje.  Zgodnie z wykazem 

przedstawionym przez ocenianą jednostkę, w prowadzeniu zajęć na studiach doktoranckich, 

włącznie z rolą opiekuna naukowego, uczestniczy 31 osób z tytułem profesora oraz 14 ze 

stopniem doktora habilitowanego. Na osobne podkreślenie zasługuje – zdaniem ZO – 

różnorodność dorobku naukowego kadry nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

studiach doktoranckich i jego zgodność z tematyką rozpraw doktorskich przygotowywanych 

w poszczególnych instytutach lub katedrach. Wybitni specjaliści prowadzą zajęcia z zakresu 

metodologii badań naukowych. Do prowadzenia zajęć zapraszani są także nauczyciele 

akademiccy o uznanym i cenionym dorobku naukowym z innych uczelni w Polsce, a także z 

uczelni zagranicznych. Należy więc wyraźnie podkreślić, że istnieje zgodność kwalifikacji 

naukowych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich  oraz 
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sprawujących opiekę naukową nad doktorantami z celami i efektami kształcenia na studiach 

doktoranckich.  

Mając na uwadze wszystkie składowe procesu prowadzenia badań oraz kształcenia, 

należy wyraźnie stwierdzić, że studia doktoranckie w ocenianej jednostce umożliwiają 

osiągnięcie stopnia naukowego doktora.   

 
 

2) Jednostka zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodnie 

z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwiające nabycie 

uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy. 

Oceniana jednostka prowadzi studia podyplomowe. Oferowane jest relatywnie 

szerokie – chociaż zmienne w poszczególnych latach – spektrum ich tematyki.  W roku 

akademickim 2012/2013 oferowane są następujące studia podyplomowe: „Bezpieczeństwo 

i zarządzanie kryzysowe”, „Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i zarządzanie”, 

„Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto”, „Wiedza o Rosji”. W latach 

poprzednich oferowane były studia podyplomowe: „Wiedza o społeczeństwie”, „Dyplomacja 

i stosunki międzynarodowe”, „Współczesna Ameryka: polityka, kultura i społeczeństwo 

Stanów Zjednoczonych w XXI wieku”. Aktualizacji wymagają jednak informacje dotyczące 

studiów podyplomowych zamieszczone na stronie internetowej jednostki.  

Dla oferowanych studiów podyplomowych oceniana jednostka przygotowała efekty 

kształcenia,  plan studiów oraz ich program.  Zostały one przygotowane w sposób zgodny z 

wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy poszczególnych studiów 

podyplomowych wydają się umożliwiać osiąganie – chociaż z różnym skutkiem – przyjętych 

efektów kształcenia. Te ostatnie dla poszczególnych studiów podyplomowych określają 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z uwzględnieniem specyfiki tematyki będącej 

przedmiotem nauczania.  Dyskusyjny jest jednak – zdaniem ZO –zakres umiejętności w 

przypadku studiów podyplomowych „Wiedza o Rosji współczesnej”, zawężony jedynie do 

znajomości języka rosyjskiego.  Przyjęte efekty kształcenia dla poszczególnych  studiów 

podyplomowych są spójne z przyjętym programem. Określone zostały elementy 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba 

godzin zajęć planowanych dla poszczególnych studiów podyplomowych wydaje się  być 

wystarczająca do osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Oceniana jednostka wykazuje 

troskę o wysoki poziom jakości kształcenia na studiach podyplomowych, co znajduje 
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odzwierciedlenie w doborze kadry prowadzącej zajęcia. Jest to kadra o wysokich 

kompetencjach. 

Prowadząc studia podyplomowe, jednostka podejmuje działania mające na celu 

dostosowywanie efektów oraz programów kształcenia do wymagań pracodawcy i rynku 

pracy. Nie można jednak nie zauważyć, że działania w tym zakresie są na wstępnym etapie 

i podejmowane głównie w odniesieniu do studiów nowo tworzonych.  Wyjątkiem jest 

program studiów „Wiedza o społeczeństwie”, który uwzględnia regulacje ministerialne. 

Główną formą uwzględniania wymogów pracodawców i rynku pracy są konsultacje z 

interesariuszami zewnętrznymi. Były one prowadzone w procesie tworzenia studiów 

„Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie” oraz „Bezpieczeństwo i 

zarządzanie kryzysowe”. Oceniana jednostka informuje, że przygotowuje studia 

podyplomowe zamawiane przez Małopolską Komendę Policji oraz Dowództwo Wojsk 

Specjalnych, a efekty kształcenia i programy uwzględniają oczekiwania zleceniodawców. 

Brakuje informacji o tym, czy którekolwiek z oferowanych studiów podyplomowych były 

certyfikowane przez pracodawcę. Niezależnie od tego, prowadzone studia podyplomowe 

umożliwiają zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na 

rynku pracy.  Wskazane jednak – zdaniem ZO – jest zasięgnięcie opinii interesariuszy 

zewnętrznych o efektach kształcenia i programie w odniesieniu do wszystkich oferowanych 

studiów podyplomowych. 

     

3) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie zapewniania efektów 

kształcenia. 

Należy wyraźnie podkreślić, że studia doktoranckie i studia podyplomowe są 

odrębnymi – o wyraźnych cechach specyficznych i zróżnicowanych adresatach – obszarami 

aktywności ocenianej jednostki. To zaś warunkuje specyfikę interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych. Zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych w procesie określania efektów 

i programu kształcenia dotyczy przede wszystkim studiów doktoranckich, zaś interesariuszy 

zewnętrznych przede wszystkim studiów podyplomowych. Istniejąca asymetria jest tu 

wyraźna. Przedstawiciele doktorantów uczestniczyli w przygotowywaniu efektów kształcenia 

i programu studiów doktoranckich  zatwierdzonych przez Radę ocenianej jednostki w 2012 r. 

Brakuje jednak informacji na temat zaangażowania interesariuszy zewnętrznych w proces 

tworzenia efektów kształcenia i programu studiów doktoranckich.  Jak już podkreślano – 

chociaż jest to wstępny etap – interesariusze zewnętrzni są w szerszym zakresie angażowani 
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w określanie efektów kształcenia i programu na studiach podyplomowych.  Dzieje się jednak 

tak głównie w odniesieniu do tych tworzonych w ostatnich latach, co jest warunkowane 

rozwiązaniami funkcjonującymi w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji.  

 

4) Jednostka stosuje system ECTS, w którym liczba punktów odpowiada nakładowi 

pracy doktoranta i słuchacza, adekwatnemu do osiąganych efektów kształcenia. 

Oceniana jednostka stosuje system ECTS w odniesieniu do programów studiów 

doktoranckich i podyplomowych.  Liczby punktów ECTS przypisanych do poszczególnych 

przedmiotów są zróżnicowane w przypadku programu studiów doktoranckich oraz w 

przypadku większości programów studiów podyplomowych i odzwierciedlają nakład pracy, 

jaki jest niezbędny do osiągnięcia efektów kształcenia związanych z realizacją   

poszczególnych przedmiotów.  Wyjątkiem jest jednak program studiów podyplomowych   

„Wiedza o Rosji współczesnej”. Niezależnie od liczby godzin przeznaczonych na realizację 

poszczególnych przedmiotów, a w konsekwencji zróżnicowania nakładu pracy, liczba 

przypisanych punktów ECTS w programie tych studiów podyplomowych jest jednakowa 

i wynosi 2. Brakuje informacji na temat sposobu wykorzystania możliwości stworzonych 

przez system ECTS w indywidualizowaniu procesu kształcenia na studiach doktoranckich 

poprzez wymianę międzyuczelnianą i międzynarodową. 

 

5) Jednostka posiada wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny  - zwłaszcza dla 

studentów, doktorantów i słuchaczy – system umożliwiający ocenę stopnia osiągnięcia 

zakładanych celów i efektów kształcenia. 

Opis efektów  kształcenia dla studiów III stopnia  został uchwalony przez Radę 

Wydziału w dniu 29 maja 2012 r. Programy studiów III stopnia zostały zatwierdzone uchwałą 

Rady Wydziału w dn. 19 czerwca 2012 r. ( interdyscyplinarne studia  III stopnia /stacjonarne/ w 

dyscyplinie nauki humanistyczne, studia III stopnia /stacjonarne/ dziedzina nauki humanistyczne 

w dyscyplinie nauki o polityce, studia III stopnia /niestacjonarne/ dziedzina nauki humanistyczne 

w dyscyplinie nauki o polityce. Natomiast opisy efektów kształcenia dla studiów 

podyplomowych:  „Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto” oraz „Fundusze  w UE 

– pozyskiwanie i rozliczanie” uchwalono na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22 maja 2012 r., 

natomiast opisy efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: „Wiedza o Rosji 

współczesnej”, „Wiedza o społeczeństwie”, „ Dyplomacja i stosunki międzynarodowe”, 
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„Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, „Polsko – Brytyjskie partnerstwo strategiczne w EU 

i NATO” zostały zatwierdzone w dniu 19 czerwca 2012 r. 

Oceniana  jednostka – w szczególności w odniesieniu do studiów doktoranckich, ale 

i podyplomowych – dysponuje funkcjonującym systemem oceniania stopnia osiągania 

założonych celów i efektów kształcenia. Jest to system obejmujący różnorodne formy 

oceniania. W jego funkcjonowanie zaangażowani są przede wszystkim nauczyciele 

akademiccy, ale także doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych.  

W odniesieniu do studiów doktoranckich stosowana jest różnorodność metod 

oceniania założonych efektów kształcenia. Są one zróżnicowane w zależności od etapu 

studiów doktoranckich i obejmują wszystkie efekty w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych. W zakresie wiedzy metody oceniania obejmują egzaminy z 

przedmiotów, w odniesieniu do których przewidziano taką ich formę zaliczenia. Stosowana 

jest także ocena roczna opiekuna naukowego formułowana na podstawie prezentacji wyników 

badań doktoranta oraz ocena kierownika studiów doktoranckich. Weryfikacji efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy doktoranta służy także przygotowywanie publikacji. Należy 

przypomnieć, że doktorant jest zobowiązany do opublikowania przynajmniej dwóch 

publikacji w czasie studiów doktoranckich. Weryfikacji efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności służy ocena roczna opiekuna naukowego formułowana na podstawie prezentacji 

wyników badań doktoranta i dyskusji w czasie zajęć seminaryjnych. Służy temu także 

recenzja przygotowanych do druku publikacji, egzamin doktorski oraz recenzja rozprawy 

doktorskiej. Umiejętność stosowania nowoczesnych technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych oceniana jest przez kierownika praktyk. Z kolei weryfikacja kompetencji 

społecznych w zakresie krytycznej oceny wkładu własnej działalności badawczej w rozwój 

nauk o polityce lub funkcjonowania w zespołach badawczych dokonywana jest przez 

kierownika projektu lub promotora.  

W odniesieniu do studiów podyplomowych zakres rozwiązań stosowanych w celu 

weryfikacji założonych efektów kształcenia jest znacznie węższy. Obejmuje on dokonywaną 

przez słuchaczy ocenę przeprowadzonych zajęć poprzez wypełnienie ankiety. Wyniki ankiet 

są analizowane przez kierownictwo jednostek prowadzących dane studia podyplomowe. Inną 

formą weryfikacji efektów kształcenia są hospitacje prowadzonych zajęć.  

Funkcjonujący na studiach doktoranckich system weryfikacji założonych efektów 

kształcenia jest w ocenie ZO systemem wiarygodnym, złożonym z wielu „współdziałających” 

ze sobą elementów, umożliwiającym ocenę osiągnięcia przez doktoranta wszystkich 

założonych efektów. Jest to także system przejrzysty oraz dostępny dla doktorantów 
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i słuchaczy studiów podyplomowych. Informacje na temat tego systemu dostępne są na 

stronie internetowej ocenianej jednostki. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1)  Oceniana jednostka prowadzi studia doktoranckie na wysokim poziomie merytorycznym 

i metodologicznym z troską o nadawanie im elementów tożsamości w ramach 

poszczególnych instytutów lub katedr; program studiów doktoranckich umożliwia osiągnięcie 

efektów kształcenia właściwych dla nauki o polityce i uzyskanie stopnia doktora oraz 

umożliwia przygotowanie do pracy naukowej i zdobywanie zaawansowanej wiedzy z zakresu 

nauki o polityce, umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji 

społecznych wymaganych w działalności naukowo-badawczej; na wysoką ocenę zasługuje 

system motywacji doktorantów do postępów w pracy nad rozprawą doktorską oraz 

pomnażania dorobku naukowego i prezentacji wyników prowadzonych badań.  

2) Oceniana jednostka prowadzi studia podyplomowe, dla których określone zostały efekty 

kształcenia oraz cele i program; podejmowane są działania – chociaż na wstępnym etapie – na 

rzecz  uwzględniania wymagań pracodawców i rynku pracy; wskazane jest jeszcze szersze 

nawiązywanie kontaktów z organizacjami zawodowymi. 

3) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w określaniu efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich i podyplomowych; wyraźna jest jednak asymetria ich zaangażowania;  

w określaniu efektów kształcenia na studiach doktoranckich uczestniczą przede wszystkim 

interesariusze wewnętrzni; do określania zaś efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

w szerokim zakresie włączani są natomiast interesariusze zewnętrzni.  

4) Oceniana jednostka stosuje system ECTS; liczba przyznawanych punktów odzwierciedla 

nakład pracy niezbędny do osiągnięcia poszczególnych efektów. 

5) Stosowany przez ocenianą jednostkę system oceniania stopnia osiągania założonych 

efektów i celów kształcenia jest wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny. 

 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

1) Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz  prowadzi politykę kadrową 

umożliwiającą  rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników,  
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Wydział posiada najliczniejszą i najwyżej ocenianą (obok Uniwersytetu 

Warszawskiego) kadrę naukowo-dydaktyczną w Polsce w ramach nauk społecznych. W 

chwili obecnej na Wydziale pracuje 217 pracowników naukowo-dydaktycznych (w 2008 r. – 

171), w tym osób z tytułem naukowym profesora – 27 (wzrost o 3 osoby w porównaniu z 

2008 r.), ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – 31 (wzrost o 3 osoby), ze 

stopniem naukowym doktora – 141 (wzrost o 35 osób) oraz z tytułem zawodowym magistra, 

przede wszystkim lektorów języków obcych – 18 osób (wzrost o 5 osób). Mamy więc do 

czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem liczbowym świadczącym o znaczącym rozwoju 

Wydziału. W dodatku – jest to tendencja ogólnopolska choć już nie charakterystyczna dla 

całego UJ – wyraźnie widoczne jest zredukowanie liczby osób pracujących na Wydziale na 

drugim etacie (z 15 do 10 pracowników naukowo-dydaktycznych). 

 Wyżej opisane zmiany liczbowe posiadają – w ocenie ZO – bardzo pozytywny 

charakter. Wyraźnie widoczne (np. w trakcie spotkania z pracownikami) jest bardzo znaczące 

odmłodzenie kadry naukowo-dydaktycznej. Jednocześnie widoczne jest dążenie do w miarę 

szybkiego rozwoju naukowego. Konieczne jest jednak dostrzeżenie ewentualnych  zagrożeń. 

W ciągu 5 lat nastąpił wzrost liczby pracowników o 46 osób, a więc o 126,9%. Tak szybki 

przyrost kadry może spowodować szereg napięć, ale co najważniejsze z punktu widzenia 

podstawowego celu wizytacji – spowodować zmniejszenie dbałości o jakość kształcenia. To 

zagrożenie jest możliwe do wyeliminowania, jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy podejmie 

się stosunkowo niewiele działań usprawniających już i tak bardzo dobry proces zapewnienia 

jakości kształcenia. Działania te głównie winny dotyczyć sprawdzania prawidłowości opieki 

naukowej sprawowanej przez kierowników zakładów i katedr.  

 Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej są zgodne ze strategią rozwoju 

Wydziału i pod względem formalnym oraz merytorycznym dotyczą wymagań stawianych 

kandydatom w ramach ogłaszanych konkursów. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie m.in. 

spotkania z kierownikami instytutów wynika, że jest prowadzona polityka doprowadzenia do 

uzyskania stanu całkowitej zgodności prowadzonych badań naukowych oraz wymagań 

wynikających z prowadzonego kształcenia. Mamy do czynienia z polityką długofalową  

i niezbyt możliwą do definitywnego zakończenia. Z jednej strony, dość trudno jest 

doprowadzić do zmiany istniejących już pól zainteresowań badawczych pracowników 

naukowo-dydaktycznych. Z drugiej strony, zmienia się ustawicznie kształt oferty 

dydaktycznej dostosowującej się do potrzeb rynku. Najważniejszym instrumentem staje się 

zatem prowadzenie odpowiedniej polityki zatrudnieniowej. Władze Wydziału są świadome 

tego procesu i systematycznie przekształcają znaczną część oferty dydaktycznej z szeroko 
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rozumianego kulturoznawstwa w studia regionalne. Temu też celowi podporządkowuje się 

znaczną część polityki kadrowej w ramach kreowania nowych etatów.  

Jednocześnie w jeszcze większym stopniu konieczne jest uświadomienie sobie 

zarówno przez Władze Wydziału, jak i kierownictwo poszczególnych jednostek wchodzących 

w ramy Wydziału, iż należy prowadzić politykę systematycznego uzupełniania luk 

badawczych istniejących w poszczególnych instytutach. Warto tu wspomnieć o zaledwie 

dwóch przykładach po to, by zobrazować problem, który jest dość typowy dla wszystkich 

jednostek Wydziału. W strukturze Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych istnieją Katedry: Filozofii Polityki, Historii Polskiej Myśli Politycznej, 

Współczesnych Doktryn Politycznych oraz Zakład Historii Myśli Politycznej. W tych 

czterech zespołach pracuje 18 osób. Jednocześnie brak jest w strukturze tego Instytutu katedry 

bądź zakładu zajmującego się współczesnym polskim systemem politycznym. Z kolei w 

Instytucie Rosji i Europy Wschodniej są trzy katedry poświęcone kulturze, a tylko jeden 

zakład zajmujący się historią i myślą polityczną Rosji. Brak jest specjalistów z zakresu 

gospodarki Rosji.  Te dwa przykłady wskazują na konieczność prowadzenia długofalowej 

polityki kadrowej tak, aby wszelkie luki badawcze w długim okresie czasu mogły zostać 

zapełnione. 

Prawidłowość powierzanych kadrze naukowo-dydaktycznej zadań dydaktycznych 

można zbadać poprzez analizę decyzji o przydziale zajęć oraz szczegółowym zbadaniu  

sylabusów. Po przeprowadzonej analizie wniosek generalny jest – wg ZO – nadzwyczaj 

pozytywny. Wydział zatrudnia wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy otrzymują 

zajęcia w ogromnym stopniu zgodnie z własnymi zainteresowaniami badawczymi. W 

stosunkowo niewielkiej liczbie przypadków zatrudnia się na czasowe kontrakty wybitnych 

specjalistów z takiego zakresu, w którym wyraźny jest deficyt w puli zainteresowań 

naukowych pracowników Wydziału.  

Czasami jednak zdarza się powierzanie zajęć osobom, które nie mają wystarczającego  

tytułu formalnego bądź merytorycznego do ich prowadzenia. Tytułem wyłącznie przykładu 

warto wspomnieć o powierzaniu wykładów adiunktom bez stopnia doktora habilitowanego, 

gdy na tym samym Wydziale (choć w innym instytucie) pracuje profesor będący specjalistą w 

tym zakresie. Tak jest np. z wykładem z socjologii polityki na studiach II stopnia z 

politologii. Usprawiedliwieniem, choć nie wystarczającym, jest to, iż Wydział ma bardzo 

rozproszone terytorialnie jednostki – rozrzucone po czasami najdalsze miejsca w Krakowie. 

Tak np. Instytut Europeistyki mieści się w Przegorzałach, a więc kilkanaście kilometrów od 

centrum. Wydział ma łącznie około 10 lokalizacji.  
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Weryfikacja jakości wykonywanych zadań dydaktycznych i naukowych przebiega 

prawidłowo. Jest ona dokonywana na poziomie instytutów oraz katedr w sposób 

systematyczny i ciągły,  a na poziomie Wydziału poprzez okresowe oceny pracowników. W 

sposób obligatoryjny uwzględnia się badanie opinii studentów i doktorantów przy 

dokonywaniu ocen okresowych pracowników.  

Zarówno Władze Wydziału, jak i jednostek organizacyjnych Wydziału, stwarzają 

znaczne możliwości rozwoju kwalifikacji naukowych pracowników. Jest to realizowane np. 

poprzez specjalne fundusze wspomagające badania naukowe, m.in. przeznaczone dla 

pracowników poniżej 35 roku życia. Analiza sposobu rozdziału środków finansowych na 

poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału pozwala ZO na sformułowanie stwierdzenia, 

iż podział ten jest dokonywany według obiektywnych algorytmów stosowanych w całym 

Uniwersytecie Jagiellońskim i nie wzbudza on zastrzeżeń ze strony kadry kierowniczej oraz 

pracowników. 

Proporcja liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny w 

stosunku do liczby jego uczestników jest nieco wyższa niż w całym UJ. W tym ostatnim 

przypadku pracuje  2520 pracowników naukowo-dydaktycznych, a studiuje 45498 (w  tym 

stacjonarnie 34555). Jest to zatem proporcja 1:18,05 (pięć lat wcześniej – 1:18,47). W 

przypadku porównania proporcji pracowników do liczby studentów stacjonarnych jest to  

1:13,71 (odpowiednio  pięć lat temu 1: 12,06). W przypadku Wydziału proporcje są nieco 

inne. Zatrudnionych jest obecnie  217 pracowników oraz studiuje 4354 studentów (w tym 

stacjonarnych 3512). Jest to zatem proporcja 1: 20,06 (odpowiednio 1: 16,18). Proporcje te w 

przypadku Wydziału świadczą – w ocenie ZO – o lepszym wykorzystaniu kadry naukowej niż 

w przypadku całego Uniwersytetu, a jednocześnie o bardzo dużej dostępności kadry 

naukowej dla studentów. 

 

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do 

specyfiki oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów 

kształcenia,  

  Wydział posiada bardzo zróżnicowaną, rozproszoną i liczną bazę dydaktyczną oraz  

naukową.  

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Rynek Główny 34)  posiada 5 sal 

zajęciowych (2 seminaryjne i 3 wykładowe – w tym jedna na 20 miejsc) oraz salę 

konferencyjną.  



41 

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na ul. Krupniczej 2 

posiada 4 sale wykładowe, na ul. Oleandry 2a dwie sale wykładowe i jedną seminaryjną, a na 

ul. Piłsudskiego 13 dwie sale wykładowe (na 20 i 30 miejsc). 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej posiada 7 sal wykładowych. 

Instytut Studiów Regionalnych posiada w obiekcie na ul. Gronostajowej 3 jedną salę 

seminaryjną i jedną wykładową.  

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu posiada 2 sale seminaryjne oraz 

2 wykładowe. 

Instytut Europeistyki posiada na ul. Garbarskiej 7a dwie sale komputerowe i jedną 

seminaryjną, a na ulicy Jodłowej 3 sale seminaryjne i 6 wykładowych.  

Katedra Ukrainoznawstwa posiada 3 sale wykładowe (na 30, 22 i 14 miejsc). 

Najtrudniejsza sytuacja lokalowa jest niewątpliwie w przypadku Instytutu Nauk 

Politycznych i Stosunków Międzynarodowych mieszczącego się w zabytkowej kamienicy 

przy ul. Jabłonowskich. Co prawda zajęcia dydaktyczne odbywać się muszą zwykle poza tym 

budynkiem, ale stałe wykorzystywanie innych budynków uniwersyteckich nie rozwiązuje 

sytuacji w sposób systemowy. Podobnie jest zresztą w innych jednostkach Wydziału. 

Zdaniem ZO, konieczne jest bardzo wyraźne przyspieszenie prac nad budową na 

nowym kampusie uniwersyteckim odpowiedniego budynku dla Wydziału Politologii 

i Stosunków Międzynarodowych o kubaturze choćby zbliżonej – jeśli nie większej – do 

posiadanej przez Wydział. 

 

3) Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. 
Budżet Wydziału w roku 2012 wyniósł po stronie wpływów 28 096,7 tys. PLN, w tym 

dotacja bazowa wyniosła 21 147,7 tys. PLN. Wydatki z kolei  wyniosły 27 813 tys. PLN, co 

po uwzględnieniu dodatniego salda stanu początkowego spowodowało, iż na początku roku 

2013 do dyspozycji Wydziału pozostało 5473,8 tys. PLN.  Z danych tych wynika, że Władze 

Wydziału prowadzą politykę racjonalną nie tylko nie dopuszczając do deficytu, ale nawet 

gromadząc stosunkowo niewielką rezerwę, tym samym z góry zabezpieczając się choćby ze 

względu na coraz bardziej widoczne skutki niżu demograficznego. Jak wynika ze 

Sprawozdania na dzień 31 grudnia 2012 z wykonania budżetu WPiSM, czynnikiem 

przesądzającym  o takim rezultacie była ogromna dyscyplina finansowa w zakresie funduszu 

płac.  

 Algorytm podziału dotacji dydaktycznej na poszczególne jednostki Wydziału  

uwzględnia następujące czynniki: przeliczeniową liczbę studentów stacjonarnych, 
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przeliczeniową liczbę kadry akademickiej, wskaźnik zrównoważonego rozwoju (procentowy 

udział pierwiastka z iloczynu przeliczeniowej liczby kadry i studentów), składnik badawczy 

(liczbę projektów badawczych), przeliczeniową liczbę uprawnień  oraz przeliczeniową liczbę 

studentów wymiany międzynarodowej. Przeliczeniowa liczba uprawnień została 

potraktowana jako jednolita i tym samym nie wpływa na rezultat podziału. Warto by było 

zatem z tego kryterium – według ZO – zrezygnować, albo go odpowiednio przekształcić. Z 

kolei, liczba projektów badawczych winna być przeliczona w proporcji do liczby nauczycieli 

akademickich.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego: w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Polityka kadrowa jest prowadzona w sposób wyróżniający się, szczególnie jeśli zwróci się 

uwagę na gwałtowny przyrost kadry naukowej w ciągu ostatnich pięciu lat. 

2) Infrastruktura dydaktyczna i naukowa w wielu miejscach, w których rozlokowane są 

poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału,  powinna być lepsza. 

3) Ocena polityki finansowej musi być potraktowana jako wyróżniająca z możliwością 

dokonania kilku kosmetycznych zmian w sposobie organizacji algorytmu podziału środków 

finansowych na poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału.  

 

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 
 

Wydział jest jednym z dwóch w Polsce najsilniejszych ośrodków badań naukowych w 

zakresie szeroko rozumianych nauk o polityce. Decyduje o tym nie tylko ogromny potencjał 

liczebny Wydziału, ale również jakość kadry nauczycieli akademickich. Wydział zatrudnia 

27 profesorów tytularnych oraz 31 doktorów habilitowanych. W roku 2012 pracownicy 

Wydziału realizowali 57  projektów badawczych (zwykłych, promotorskich i zamawianych) 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych. ZO stwierdził, iż Wydział dysponuje ogromnym oraz 

wykorzystywanym w dużym stopniu potencjałem naukowo-badawczym.  

Pracownicy poszczególnych jednostek prowadzą badania naukowe w obszarze przede 

wszystkim nauk społecznych, o wiele mniejsza część w obszarze nauk humanistycznych 

(głównie kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii). Ogromna część tych badań 

mieści się w dziedzinie nauk społecznych, stosunkowo mniejsza w dziedzinie nauk prawnych, 

a najmniejsza w dziedzinie nauk ekonomicznych. 
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W ramach dziedziny nauk społecznych stosunkowo największe zainteresowanie 

wzbudzają nauki o polityce, następnie socjologia, nauki o mediach oraz nauki o polityce 

publicznej. Nauki o bezpieczeństwie są reprezentowane głównie przez specjalistów 

znajdujących się na pograniczu nauk o polityce, stosunków międzynarodowych oraz nauk o 

polityce publicznej.  

Poziom spójności obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych oraz poszczególnych 

subdyscyplin jest stosunkowo wysoki. W nielicznych przypadkach konieczna jest ściślejsza 

współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału w celu 

uzyskania bardzo ścisłej korelacji pomiędzy prowadzonymi badaniami naukowymi 

a przydzielanymi zajęciami dydaktycznymi. 

Z przedstawionych publikacji oraz dokumentacji i spotkań z poszczególnymi 

środowiskami Wydziału wynika, iż stwarza się doktorantom wszelkie możliwe warunki do 

prowadzenia badań naukowych, zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem promotora. 

Wydawane są czasopisma doktoranckie (Biuletyn Międzynarodowy, t. 2 w r. 2012), publikacje 

książkowe. Liczny jest też udział doktorantów w pracach zbiorowych wydawanych przez 

pracowników Wydziału (np. w trzech pracach zbiorowych wydanych w latach 2008 – 2011 

przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej ukazało się 36 artykułów doktorantów).  Ponadto 

istnieje cały system instrumentów zwiększających zainteresowania doktorantów 

prowadzeniem badan naukowych. Doktoranci otrzymują dotacje: 1) wspierającą pisanie pracy 

doktorskiej; 2) na udział w zagranicznych konferencjach naukowych z referatem; 3) na 

wsparcie pisania artykułów w renomowanych czasopismach naukowych.  

ZO stwierdził, iż stopień udziału doktorantów w prowadzonych badaniach naukowych 

jest bardzo znaczny, szczególnie pod względem instytucjonalizacji infrastruktury wsparcia. 

Równie wysoko ZO ocenił udział studentów w prowadzonych badaniach naukowych z 

oczywistym uwzględnieniem proporcji zainteresowań i aktywności studentów w mniejszym 

stopniu pierwszego stopnia, w większym – studiów magisterskich. I tutaj na szczególne 

wyróżnienie zasługuje – zdaniem ZO – systematyczne publikowanie czasopisma studenckiego 

pod tytułem Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Do innych 

czasopism studenckich należą: "Euro-facta" (IE UJ); "Drugi Obieg. Pismo Koła Nauk 

Politycznych UJ" (INPiSM UJ); "Arena. Sprawy Międzynarodowe. Pismo Koła Studentów 

Stosunków Międzynarodowych UJ" (INPiSM UJ); "Nauki Polityczne. Zeszyty Naukowe Koła 

Nauk Politycznych UJ" (INPiSM UJ); "Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa" (Koło Naukowe 

Studentów Rosjoznawstwa UJ, IRiEW UJ) oraz "Studia Bliskowschodnie" (Bliskowschodnie 

Koło Naukowe, KBiDW UJ). Przede wszystkim jednak, konieczne jest wymienienie 
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czasopisma „Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych 

i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, które posiada aspiracje do uzyskania statusu 

jednego z najlepiej punktowanych czasopism naukowych w kraju. 

 Ponadto należy wymienić osobną publikację książkowa przygotowaną przez 

studentów „Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski”. Z natury 

rzeczy aktywność kół naukowych poszczególnych kierunków ma charakter fluktuujący i tym 

samym jest w większym stopniu zależna od poziomu woli poszczególnych studentów niż 

zachęt instytucjonalnych.  

Poziom aktywności naukowej studentów ZO ocenił jako bardzo wysoki i – niezależnie 

od naturalnych fluktuacji, choćby personalnych – będący w dużej mierze rezultatem celowej 

polityki Władz Wydziału oraz wielu jego jednostek organizacyjnych. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego: wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego: 

Wydział prowadzi badania naukowe będąc jednym z dwóch najlepszych ośrodków 

politologicznych w kraju. Poziom spójności prowadzonych badań naukowych z 

realizowanym kształceniem i efektami kształcenia jest niesłychanie wysoki. Bardzo wysoko 

można ocenić nie tylko aktywność naukową studentów i doktorantów, ale przede wszystkim 

stworzenie ze strony Władz Wydziału całego systemu bodźców dla promowania tego typu 

działalności przez doktorantów. 

 

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) Studenci, doktoranci i pracownicy jednostki uczestniczą w programach 

międzynarodowych, 

Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału intensywnie uczestniczą w licznych 

programach międzynarodowych.  Liczba tych programów, różnorodność form ich organizacji 

oraz  liczba uczestniczących w nich osób sprawiają, że oceniana jednostka należy do 

wyróżniających się w Polsce, tworząc wręcz wzorce dla innych.  Zaangażowanie w programy 

międzynarodowe dotyczy badań naukowych i procesu dydaktycznego. Ściśle powiązane jest 

ono z nauką o polityce, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
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kierunków studiów oraz specyfiki obszarów badawczych poszczególnych instytutów i katedr. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje – zdaniem ZO – udział ocenianej jednostki i jej struktur 

organizacyjnych w licznych konsorcjach uniwersytetów koncentrujących się przede 

wszystkim na współpracy dydaktycznej.  Były lub są to następujące konsorcja: Euroculture;  

IMESS: International Masters in Economy, State and Society; IMRCEES: International  

Masters in Russian, Central and East European Studies; Europlata – współpraca 

uniwersytetów z Europy i Argentyny;  ECWM LOT 18 – współpraca uniwersytetów z Europy 

i Meksyku.  Prowadzone są studia anglojęzyczne, skierowane głównie do obcokrajowców. Od 

roku akademickiego 2013/2014 planowane jest uruchomienie studiów pierwszego stopnia 

International Relations and Area Studies,  oraz Joint Master Programme in International 

Relations: Europe from the Visegrad Perspective.  

Zaangażowanie ocenianej jednostki w programy międzynarodowe dokonuje się przede 

wszystkim poprzez „struktury wykonawcze”, jakimi są poszczególne instytuty i katedry. To w 

nich prowadzone są badania naukowe i organizowany jest proces dydaktyczny na wszystkich 

kierunkach studiów realizowanych przez ocenianą jednostkę. Wszystkie struktury 

organizacyjne – z wyjątkiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu – zaangażowane są we 

współpracę dydaktyczną w ramach programu Erasmus. Obok tego, udział poszczególnych 

struktur organizacyjnych ocenianej jednostki jest zróżnicowany i warunkowany specyfiką ich 

obszarów badawczych oraz aktywności dydaktycznej. Instytut Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych  uczestniczy w programach  CEEPUS, SAPIENT,  konsorcjach 

uniwersytetów oraz innych programach współpracy. W programy współpracy 

międzynarodowej intensywnie zaangażowany jest Instytut Europeistyki.  Uczestniczy on w 

kilkunastu programach współpracy międzynarodowej, do których m. in. należy współpraca 

konsorcjum uniwersytetów w ramach programu Euroculture. Doktoranci tego Instytutu 

uczestniczyli w programach CEEPUS oraz Transnationalization of Struggles for Recognition.  

Pracownicy i doktoranci Instytutu uczestniczyli w ramach  VI Programu Ramowego RECON  

Reconstructing Democracy in Europe.  Specyfika obszaru badawczego i zaangażowania w 

proces dydaktyczny znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu Instytutu Ameryki i Studiów 

Polonijnych.  Pracownicy i doktoranci tego Instytutu zaangażowani są program CEEPUS, w 

program UE-Australia Border-crossings i w program wymiany z Dickinson College. Ten 

ostatni obejmuje także wymianę studentów. Instytut zaangażowany jest także w programy 

współpracy z kilkunastoma uniwersytetami z całego świata. Za szczególnie wartościową 

uznaje się współpracę z Uniwersytetem w Lipsku. Instytut Studiów Regionalnych uczestniczy 

głównie w programach współpracy dwustronnej z uczelniami zagranicznymi.  Podobnie czyni 
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Instytut Rosji i Europy Wschodniej.  W programy współpracy dwustronnej z licznymi 

partnerami zagranicznymi zaangażowany jest także Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu.  

Podobne działania chociaż – co wydaje się zrozumiałe – na mniejszą skalę podejmuje Katedra 

Ukrainoznawstwa.  

W strukturze programów międzynarodowych o istotnych implikacjach dla procesu 

dydaktycznego i jakości kształcenia, w które zaangażowana jest oceniana jednostka, 

szczególne miejsce zajmuje program Erasmus. Zaangażowanie w niego poszczególnych 

instytutów lub katedr jest zróżnicowane, a udostępnione dane dotyczą różnych okresów (w 

przypadku Instytutu Europeistyki są to lata 2008 – 2013, zaś  w przypadku pozostałych 

instytutów lata 2010 – 2013). Uwzględniając zróżnicowanie okresów, których dotyczą dane – 

w skali Wydziału jako całości wyjechało 622 studentów, 29 doktorantów oraz 

160 pracowników. Przyjechało zaś 736 studentów, 16 doktorantów oraz 97 pracowników.  

Jest to niewątpliwie znaczące, w skali całej Polski, zaangażowanie ocenianej jednostki w 

program wymiany międzynarodowej Erasmus. Mobilność każdej z wymienionych trzech grup 

jest więc cechą funkcjonowania Wydziału. Ograniczone w stosunku do możliwości wydaje 

się zaangażowanie doktorantów w funkcjonowanie programu Erasmus.  

 

2) jednostka podejmuje działania mające na celu internacjonalizację procesu 

kształcenia, w tym w zakresie określania efektów i realizacji programu kształcenia, 

Oceniana jednostka intensywnie zaangażowana jest w internacjonalizację procesu 

kształcenia na wszystkich kierunkach studiów i ich poziomach.  Proces ten jest złożony 

i obejmuje kilka elementów.   

Po pierwsze, służy temu uczestnictwo w licznych – wymienionych  wcześniej – 

programach międzynarodowych, a w szczególności w programie Erasmus, konsorcjach 

uniwersytetów i innych przedsięwzięciach. W działaniach tych uczestniczą nie tylko studenci, 

ale także doktoranci i pracownicy. Studentom umożliwiają one zdobywanie nowej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych na uczelniach partnerskich. Doktoranci i pracownicy 

doświadczenie zdobyte w czasie wymiany z partnerami zagranicznymi przekazują studentom 

w czasie zajęć dydaktycznych.   

Po drugie,  internacjonalizacji procesu kształcenia służy oferta zajęć w językach 

obcych, zwłaszcza w języku angielskim. Umożliwia ona studentom z zagranicy 

podejmowanie studiów w ocenianej jednostce, ale także adresowana jest do własnych 

studentów. Zgodnie ze specyfiką ocenianej jednostki, zajęcia w językach obcych oferowane 

są przez poszczególne instytuty lub katedry. Szczególnie intensywnie w te działania 
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zaangażowany jest Instytut Europeistyki. ZO został przedłożony wykaz 55 przedmiotów w 

językach obcych, głównie w języku angielskim, oferowanych studentom ocenianej jednostki, 

głównie studentom kierunku europeistyka. Z kolei Instytut Amerykanistyki i Studiów 

Polonijnych wykazuje 35 przedmiotów oferowanych w języku angielskim, w tym jednak 

4 lektoraty z tego języka. Oferta Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych obejmuje 10 przedmiotów w języku angielskim, zaś Instytutu Bliskiego 

i Dalekiego Wschodu – 2, ale obok tego lektorat języka chińskiego na kilku poziomach 

zaawansowania oraz lektorat języka koreańskiego.  

Po trzecie,  internacjonalizacji procesu kształcenia służą także zajęcia prowadzone 

przez visiting professors w ocenianej jednostce.  Zgodnie ze specyfiką organizacyjną 

Wydziału, uczestniczą oni w prowadzeniu zajęć na poszczególnych kierunkach w ramach 

instytutów je realizujących. W Instytucie Europeistyki w latach 2010 – 2013  dwóch visiting 

professors z  Wielkiej Brytanii i Włoch przeprowadziło 2 trwające 30 godzin kursy. Jeden 

visinting professor z Belgii poprowadził zajęcia w liczbie 10 godzin, zaś czterech z Wielkiej 

Brytanii i Hiszpanii przeprowadziło 4 liczące po 1,5 godz. wykłady. W Instytucie Bliskiego 

i Dalekiego Wschodu w 2010 roku visiting professor z Pakistanu przeprowadził 2 liczące 

30 godzin kursy w języku angielskim, zaś w 2012 r. także 2 liczące 30 godzin kursy 

przeprowadził visiting professor z Iranu. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych 

w latach 2010 – 2013 zrealizowanych zostało łącznie 5 przedmiotów w liczbie 30 godzin 

przez visiting professors z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Czech. Ponadto visiting 

professors z 10 uniwersytetów zagranicznych w wymienionym okresie wygłosiło gościnne 

wykłady w krótszym wymiarze czasu niż 30 godzin. W Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 

w latach 2010 – 2013 visiting professors z Rosji poprowadzili łącznie 5 liczących po 

30 godzin przedmiotów fakultatywnych. Cztery liczące od 5 do 10 godzin wykłady w latach 

2011 – 2012 wygłosili visiting professors uczestniczący w procesie dydaktycznym 

realizowanym przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Visiting 

professors uczestniczą także w realizacji procesu dydaktycznego, za który odpowiada Katedra 

Ukrainistyki. W ocenie ZO, informacje na temat zapraszania przez poszczególne instytuty 

i katedry wykładowców zagranicznych do prowadzenia zajęć w ocenianej jednostce wyraźnie 

pokazują, że jest to trwała praktyka w jej funkcjonowaniu. Należy jednak zauważyć, że 

zaangażowanie poszczególnych struktur organizacyjnych do pozyskiwania visiting professors 

jest zróżnicowane.  

Po czwarte,  istotnym elementem  internacjonalizacji procesu kształcenia w ocenianej 

jednostce jest uruchamianie studiów anglojęzycznych. W działania te szczególnie 
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zaangażowany jest Instytut Europeistyki. W roku akademickim 2013/2014 planowane jest 

uruchomienie studiów angielskojęzycznych International Relations and Area Studies oraz 

Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective.  

Te ostatnie mają być prowadzone na podstawie umowy o współpracy między uniwersytetami 

w Brnie, Pecsu i w Bańskiej Bystrzycy. Treści i efekty kształcenia są uzgadniane z uczelniami 

partnerskimi. Oceniana jednostka posiada w tym zakresie znaczące doświadczenia, bowiem 

każdy międzynarodowy program studiów magisterskich w odniesieniu do celów, efektów 

kształcenia i rozwiązań organizacyjnych uzgadniany jest z partnerami zagranicznymi.  

 

3) Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, 

Oceniana jednostka intensywnie współpracuje z  krajowymi i zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi, tworząc wręcz wzorce takiej współpracy dla innych uczelni. 

Odnośnie współpracy z krajowymi ośrodkami akademickimi w raporcie samooceny wskazano 

kilkudziesięciu partnerów takiej współpracy. Jest ona realizowana przede wszystkim na  

płaszczyznach naukowej oraz dydaktycznej. Współpraca naukowa obejmuje inicjowanie 

wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych przedsięwzięć naukowych, takich jak 

wspólne konferencje, seminaria lub wspólne publikacje. Szczególnie istotne znaczenie ma 

jednak współpraca z Instytutem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, stwarzająca 

możliwość uzyskiwania przez doktorantów Wydziału stopnia doktora w zakresie 

kulturoznawstwa.  Do rad programowych wydawanych przez ocenianą jednostkę czasopism 

zapraszani są nauczyciele akademiccy z innych uczelni.  Z kolei współpraca dydaktyczna 

polega przede wszystkim na zapraszaniu wykładowców z uczelni partnerskich z wykładami 

gościnnymi.  

Specyfika organizacyjna ocenianej jednostki, w której szczególną rolę odgrywają 

instytuty, sprawia, że te ostatnie „indywidualizują” kontakty z partnerami krajowymi, 

uwzględniając specyfikę podejmowanych obszarów badawczych i zaangażowania w proces 

dydaktyczny. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych rozwija przede wszystkim 

współpracę z partnerami krajowymi podejmującymi tematykę studiów amerykańskich oraz 

tematykę migracji. Instytut Rosji i Europy Wschodniej współpracuje przede wszystkim z 

Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Pedagogicznym – obie uczelnie znajdują 

się w Krakowie. W szczególnie intensywną współpracę naukową i dydaktyczną z partnerami 

krajowymi zaangażowany jest Instytut Europeistyki. 

Należy wyraźnie podkreślić, że współpraca ocenianej jednostki z partnerami 

zagranicznymi była już wcześniej analizowana i oceniana w kontekście zaangażowania w 
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programy międzynarodowe oraz internacjonalizację procesu kształcenia. Nie dość wskazać, 

że w Raporcie samooceny za okres 2008 – 2013 oceniana jednostka wymienia 174 przykłady  

różnorodnych co do treści, celów i form organizacji przypadków współpracy z partnerami 

zagranicznymi. We współpracy tej w wymienionym okresie łącznie i w odniesieniu do 

ocenianej jednostki jako całości uczestniczyło 579 studentów, 51 doktorantów oraz 

317 pracowników.  

 

4)  jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w celu osiągania 

właściwych efektów kształcenia.  

Oceniana jednostka intensywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

w celu osiągania właściwych efektów kształcenia. Czyni to Wydział jako całość oraz jego 

struktury w postaci instytutów i katedr. Studenci ocenianej jednostki odbywają praktyki w 

licznych  instytucjach współpracujących z nią. Służy to przede wszystkim osiąganiu efektów 

kształcenia w zakresie kompetencji społecznych, ale także umiejętności. W Raporcie 

samooceny zawarty został wykaz kilkudziesięciu takich instytucji.  

Wydział utrzymuje kontakty i rozwija współpracę naukowo-dydaktyczną z bardzo 

licznymi podmiotami  tzw. otoczenia społeczno-gospodarczego. Są to mniej lub bardziej 

rozbudowane kontakty z ok. 150 instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

rozproszonymi w przestrzeni całego kraju. Współpraca ta rozwijana jest w czterech 

płaszczyznach: 1) w obszarze współpracy ściśle naukowej, owocującej wspólnymi badaniami, 

konferencjami, seminariami, publikacjami, awansami naukowymi; 2) współpraca 

dydaktyczna i programowa, związana przede wszystkim z wzbogacaniem realizowanego w 

Uczelni procesu dydaktycznego poprzez wykłady gościnne, zajęcia zlecone realizowane przez 

praktyków; 3) współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych studentów oraz 

kontakty z potencjalnymi pracodawcami, dzięki której studenci mogą nie tylko dopełniać 

niezbędne efekty kształcenia (zwłaszcza w zakresie zdobywanych umiejętności 

i kompetencji), ale i poznawać miejsca swojej przyszłej pracy zawodowej; wskazane kontakty 

gwarantują ponadto możliwość stałego udziału interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu, 

monitowaniu i ocenianiu zakładanych efektów kształcenia; 4) współpraca materialna 

polegająca na wspieraniu przez otoczenie społeczno-gospodarcze inicjatyw naukowych, 

dydaktycznych i kulturalnych Wydziału, dzięki czemu mogą one być realizowane, 

wzbogacając równocześnie realizowany proces dydaktyczny (spotkanie ZO z interesariuszami 

zewnętrznymi potwierdziło ten rodzaj wsparcia, jaki Wydział otrzymuje od swoich 

partnerów).  
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ZO stwierdził także olbrzymie zaangażowanie pracowników, doktorantów i studentów 

na rzecz wspomnianego otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez liczne i aktywne 

uczestnictwo w lokalnym, regionalnym i krajowym życiu społecznym, politycznym 

i kulturalnym. Pracownicy Wydziału bardzo często podejmują się roli ekspertów rozmaitych 

ogniw zarządzania i kierowania czy doradców organizacji politycznych i gospodarczych. 

Doktoranci i studenci z kolei podejmują liczne działania wolontariackie, bądź wspierające 

rozmaite inicjatywy społeczno-kulturalne regionu lub konkretnych organizacji i stowarzyszeń 

i dzięki temu poszerzają swoje umiejętności oraz kompetencje rozwijane poza 

obowiązującym ich procesem dydaktycznym.         

 
Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego: wyróżniająco 

 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Oceniana jednostka intensywnie zaangażowana jest w liczne naukowo-badawcze 

i dydaktyczne projekty międzynarodowe; głównymi „strukturami wykonawczymi” w procesie 

ich realizacji są instytuty; na uznanie zasługuje różnorodność form organizacji projektów 

międzynarodowych, ich liczba oraz liczba zaangażowanych w nie partnerów zagranicznych. 

2) Oceniana jednostka podejmuje – notując znaczące osiągnięcia – działania na rzecz 

internacjonalizacji kształcenia z uwzględnieniem samego procesu dydaktycznego oraz jego 

efektów; istnieje bardzo duża różnorodność i szeroki zakres działań składających się na ten 

proces.  

3) Jednostka współpracuje z licznymi partnerami krajowymi i zagranicznymi; przedmiotem 

współpracy są przede wszystkim badania naukowe i proces dydaktyczny; w działaniach tych 

uwzględniona jest specyfika poszczególnych instytutów.  

4) Bardzo liczne i bogate treściowo kontakty Wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym regionu i całego kraju znacznie wzbogacają realizowany proces dydaktyczny 

oraz poszerzają możliwości osiągania zakładanych efektów kształcenia zarówno w zakresie 

wiedzy, umiejętności, jak i o  kompetencji społecznych oraz zawodowych.  
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7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

1) Jednostka ma wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej, 

uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych 

Studenci 

W zakresie opieki naukowej: 

Proces dyplomowania przebiega na Wydziale w sposób przejrzysty, a jednostka 

zapewnia studentom właściwe wsparcie podczas jego trwania. Studenci posiadają swobodę w 

zakresie wyboru tematu prac dyplomowych, w znakomitej większości przypadków mają 

również zapewnioną możliwość wyboru promotorów, których kompetencje są właściwe dla 

odpowiedniego przeprowadzenia procesu badawczego. 

Kwestię indywidualizacji procesu kształcenia i jego oceny w wizytowanej jednostce 

należy – wg ZO – również ocenić pozytywnie. Jednostka umożliwia studentom kilka 

rozmaitych ścieżek indywidualnego rozwoju od Indywidualnego Toku Studiów po ułatwienia 

dla studentów studiujących więcej niż jeden kierunek. Obieralność przedmiotów jest na ogół 

wysoka, ale w niektórych instytutach na wyższych latach studiów liczba przedmiotów do 

wyboru jest według studentów za niska (politologia), o czym studenci informowali Władze 

Wydziału. 

W zakresie opieki dydaktycznej: 

Relacje pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi a studentami należy – 

zdaniem ZO – ocenić jako bardzo dobre. Studenci podkreślają profesjonalizm, zaangażowanie 

i życzliwość nauczycieli akademickich. Należy docenić stworzoną możliwość odpowiednich 

konsultacji z prowadzącymi zajęcia, którzy w przeważającej większości są dostępni dla 

studentów zarówno dzięki pełnieniu dyżurów, jak i kontaktów za pomocą telefonu oraz 

poczty elektronicznej. 

Funkcjonujący w Uczelni i wizytowanej jednostce system komunikacji ze studentem 

należy – zdaniem ZO – ocenić jako odpowiedni. Czasami jednak zdarza się, że informacje 

przekazywane są z opóźnieniem.  

Studenci są bardzo zadowoleni z pracy sekretariatów i chwalą osoby w nich 

zatrudnione. W części instytutów życzyliby sobie jednak wydłużenia godzin przyjęć 

studentów. 
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Część studentów zwróciła uwagę na dyskomfort, jaki odczuwają w związku z 

rejestracjami (również na przedmioty ze specjalizacji) poprzez system USOS: mają odczucie, 

że rejestracja przebiega na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Nie podali jednak, jaki system 

preferowaliby jako bardziej odpowiedni. Jednocześnie studenci obecni na spotkaniu z ZO 

zwrócili uwagę, że życzyliby sobie zmniejszenia obowiązującego w tej chwili w Uczelni 

limitu 15 osób potrzebnych do uruchomienia grupy zajęciowej. Podczas spotkania studenci 

stwierdzili, że zgłaszali Władzom Wydziału szczegółowe uwagi dotyczące programu studiów 

na poszczególnych kierunkach: w zakresie prawidłowości doboru konkretnych treści 

kształcenia, odpowiedniej ilości godzin przeznaczonej na języki obce, czy zbyt dużej 

przewagi przedmiotów teoretycznych nad praktycznymi. Wskazane uwagi mają znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w programie studiów, pomimo deklaracji Władz Wydziału, ZO zaleca 

jednostce, aby w instytutach przeprowadzone zostały dodatkowe konsultacje ze studentami w 

tych kwestiach. 

W zakresie właściwej opieki materialnej: 

W Uczelni funkcjonuje odpowiednio skonstruowany system pomocy materialnej, 

który został wdrożony przy udziale i z akceptacją Samorządu Studenckiego. System ten 

uwzględnia udział studentów w podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej, 

funkcjonowaniu komisji stypendialnych, opracowywaniu regulaminów pomocy materialnej 

oraz przyznawaniu miejsc w domach studenckich. Decyzje wydawane przez Wydziałową 

Komisję Stypendialną są zgodne z obowiązującym prawem i wydawane zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego. 

Według studentów, Władze Uczelni i Jednostki są dostępne w czasie i miejscu 

odpowiadającym potrzebom studiujących. 

Wg ZO, system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej w stopniu właściwym 

spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Doktoranci  

Zarządzenie nr 73 Rektora UJ z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

Zarządzenie nr 85 Rektora UJ z 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 101 

Rektora UJ z 30 grudnia 2011 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia doktorantom ubieganie się o 

stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej.  
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Wysokość stypendium doktoranckiego, pochodzącego z dotacji podstawowej jest 

zgodna z art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 

uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1447). Decyzje w sprawie przyznania stypendium 

doktoranckiego formułowane są w sposób zgodny z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Dodatkowo doktoranci mogą aplikować o: 

 Fundusze z dotacji statutowej dla doktorantów – zgodnie z Uchwałą Rady WSMiP UJ z 

dnia 14 czerwca 2011 r., 30% przyznanych środków przeznacza się na dotowanie 

przedsięwzięć doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywających 

studia III stopnia na tym Wydziale. Środki dla doktorantów uzyskiwane w drodze 

konkursu mogą m.in. być przeznaczone na pokrycie kosztów wydania publikacji 

zbiorowej przygotowanej przez pracowników wraz z doktorantami, wsparcie 

przygotowania artykułu naukowego w języku angielskim, wsparcie udziału w konferencji 

zagranicznej z referatem, wsparcie wyjazdu badawczo-szkoleniowego. 

 Fundusze z budżetu Towarzystwa Doktorantów UJ – w ramach Konkursu na 

Dofinansowanie Działalności Doktorantów doktoranci mogą ubiegać się o 

dofinansowanie wyjazdu krajowego/zagranicznego, organizacji konferencji, publikacji 

naukowej oraz refundację kosztów tłumaczenia korekty językowej artykułów z Części A 

listy czasopism MNiSW i z listy filadelfijskiej. 

 Dotację Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” – dotacja może być 

przyznawana m.in. na udział w stypendiach językowych, opracowanie i wydanie 

publikacji naukowych czy organizację imprez kulturalnych. 

 Fundusze Projektu SET – dofinansowany może być udział doktorantów w stażach 

naukowych, warsztatach, szkołach i szkoleniach. 

Doktoranci mogą także ubiegać się o środki z: Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego 

– wspierającego najzdolniejszych doktorantów z otwartym przewodem doktorskim; Funduszu 

Królowej Jadwigi – przeznaczonego na wpieranie doktorantów i pracowników naukowych z 

Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział wspiera także doktorantów w aplikowaniu o 

zewnętrzne fundusze, jak np. stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia, granty z 

Narodowego Centrum Nauki, granty z Małopolskiego Funduszu Stypendialnego „Doctus”. 
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W ocenie ZO, doktoranci są odpowiednio informowani o możliwości ubiegania się o 

ww. świadczenia. Należy także podkreślić, że kryteria przyznawania stypendium 

doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej są dla 

doktorantów przejrzyste oraz były z nimi konsultowane (odbywają się w oparciu o listę 

rankingową przygotowaną na podstawie Karty osiągnięć doktoranta, która powstała przy 

ścisłej współpracy z doktorantami Wydziału). W przypadku wątpliwości dotyczących 

kwalifikacji dokumentowanych osiągnięć decyzje podejmują komisje doktoranckie. 

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej reguluje 

Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Funduszu 

Pomocy Materialnej. Doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych 

doktorantów oraz zapomogę. Zasady ustalania list rankingowych doktorantów aplikujących o 

stypendium za wyniki w nauce reguluje Uchwała Rady WSMiP z dnia 9.02.2010 r.  

 Większość składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów WSMiP w roku 

akademickim 2012/2013 stanowią doktoranci, co jest zgodne z art. 177 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, że 

obecność doktorantów w ww. Komisji odbywa się z zachowaniem reprezentatywności 

prowadzonych na Wydziale studiów doktoranckich. Decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu 

świadczenia z FPM formułowane są w sposób zgodny z art. 107 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, że zachowana jest tendencja spadkowa w 

ilości przyznawanych stypendiów doktoranckich na Wydziale w porównaniu do poprzednich 

lat.  Nie wszyscy doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie, co jest przyczyną podjęcia 

pracy zarobkowej i w indywidualnych przypadkach skutkuje rezygnacją ze studiów 

doktoranckich. Doktoranci także zbyt późno są informowani o otrzymaniu ww. świadczeń 

(decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczenia często jest im dostarczana dopiero w 

styczniu).  

Uczestnicy studiów III stopnia w wizytowanej jednostce zobowiązani są w każdym 

roku akademickim do prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 

15 godzin. Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, że prowadzą oni zajęcia w zakresie 

zgodnym z dziedziną własnej specjalizacji. 

W trakcie rozmowy z ZO nieznaczna część doktorantów zgłosiła, że prowadzi zajęcia 

dydaktyczne w większym wymiarze godzin, niż wynika to z programu studiów 
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doktoranckich. Jednak w takim przypadku podpisywana jest z nimi umowa i doktorant za 

nadgodziny otrzymuje wynagrodzenie. 

Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, że w trakcie realizacji pracy naukowo-

badawczej mogą oni liczyć na pomoc swoich opiekunów naukowych/promotorów. W 

indywidualnych przypadkach doktoranci zwrócili uwagę, że pomimo iż prowadzona przez 

nich praca badawcza jest spójna z dyscypliną promotora, to specyfika i szczegółowość 

prowadzonego tematu badawczego stwarza potrzebę konsultacji z innymi specjalistami z 

danej dyscypliny. W takich przypadkach po rozmowie oraz za zgodą opiekuna 

naukowego/promotora doktorant kierowany jest do osoby, od której może uzyskać pomoc w 

tym zakresie. W opisanej sytuacji rola Kierownika Studiów Doktoranckich polega na 

formalizowaniu funkcji promotora pomocniczego. W opinii doktorantów Wydział powinien 

podjąć działania mające na celu ocenę zbieżności dyscypliny naukowej opiekuna/promotora 

ze szczegółową tematyką badań naukowych prowadzonych przez doktoranta, najlepiej na 

etapie akceptacji tematu badawczego w momencie przyjmowania na studia doktoranckie. 

Powinności opiekuna rozprawy doktorskiej reguluje Uchwała Rady WSMiP z dnia 

03.02.2009 r., zgodnie z którą do zadań opiekuna naukowego należy opieka nad rozprawą 

doktorską, dbanie o wysoki poziom naukowy przygotowywanej pracy, troska o właściwy 

i zgodny z programem przebieg studiów doktoranckich oraz reprezentowanie interesów 

doktoranta wobec Rady Wydziału.  

Z rozmowy ZO z Kierownikami Studiów Doktoranckich, wynika, że kwestia liczby 

doktorantów, których może mieć pod opieką opiekun naukowy/promotor, nie jest w sposób 

formalny regulowana na Wydziale.  

W opinii doktorantów, infrastruktura dydaktyczna jest nieadekwatna do ich potrzeb. 

Nie wszystkie sale dydaktyczne, w których prowadzą zajęcia, są wyposażone w projektory 

czy komputery. W takich sytuacjach doktoranci mogą zgłaszać uwagi do Dyrektora bądź 

Wicedyrektora Instytutu, którzy odpowiadają za wyposażenie sal. Natomiast doktoranci 

pozytywnie oceniają dostęp do Biblioteki oraz baz pełnotekstowych, który odbywa się na 

takich samych zasadach jak w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Zarządzenie nr 122 Rektora UJ z 10 grudnia 2012 r. w sprawie dostosowania procesu 

kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji zdrowotnej stanowi, że niepełnosprawni doktoranci mogą ubiegać się o dostosowanie 

sposobu organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania 

studiów, do rodzaju niepełnosprawności. Organem doradczo-opiniującym w powyższej 

kwestii jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Dodatkowo przy TD UJ funkcjonuje 
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2 Pełnomocników ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Doktoranci podczas spotkania z 

ZO podkreślili również, że zostali poinformowani o istnieniu Pełnomocnika ds. Osób z 

Niepełnosprawnością przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, że pula miejsc dla doktorantów w 

akademikach jest wystarczająca, natomiast zgłoszono, że powinna być zwiększona liczba 

pokoi jednoosobowych dla doktorantów. Aktualnie Towarzystwo Doktorantów prowadzi 

rozmowy na temat utworzenia akademika, w którym mogliby zamieszkiwać tylko doktoranci.  

 
2) Jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych 

Studenci 

System rozpatrywania skarg określa § 42 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28.02.2008 r. w sprawie Regulaminu 

organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego).  

System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w jednostce 

studenci uznają za przejrzysty, właściwy i efektywny. Na spotkaniu z ZO studenci podkreślili, 

że pierwszą instancją w tego typu sprawach są zawsze zastępcy dyrektorów instytutów 

ds. studenckich. Działalność osób piastujących te stanowiska została oceniona jednoznacznie 

pozytywnie: studenci wypowiadają się o nich w samych superlatywach i zapewniają o swoim 

zaufaniu do nich. 

W komisjach dyscyplinarnych, powołanych przez Senat Uniwersytetu studenci są 

reprezentowani zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy. 

Doktoranci 

Skargi są przyjmowane od doktorantów przez Kierownika jednostki organizacyjnej, 

który decyzją w formie pisemnej wyznacza pracownika odpowiedzialnego w sprawach skarg 

i wniosków w podległej jednostce oraz do prowadzenia rejestru w tym zakresie. Centralny 

rejestr skarg i wniosków UJ prowadzi Dział Organizacji. Na koniec grudnia każdego roku 

kierownik jednostki składa w Dziale Organizacji informację dotyczącą ilości skarg 

i wniosków, które wpłynęły do jednostki i sposobu ich załatwienia.  

W sytuacji konfliktowej na linii opiekun naukowy/promotor – doktorant, ten drugi 

może bezpośrednio zwrócić się do odpowiedniego kierownika studium doktoranckiego. Z 

rozmowy ZO z kierownikami studiów doktoranckich wynika, że zdarzały się sytuacje, w 

których musieli oni podjąć działania mające na celu wyjaśnienie takiej sytuacji, co 

skutkowało zmianą opiekuna naukowego, za porozumieniem obu zainteresowanych stron. Z 
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rozmowy ZO z kierownikami SD wynika również, że uwagi doktorantów związane ze 

studiami doktoranckimi są im zgłaszane na dyżurach konsultacyjnych lub w formie pisemnej. 

Dodatkowo ze spotkania ZO z doktorantami wynika, że na szczeblu uczelnianym mogą oni 

swoje uwagi zgłaszać poprzez Towarzystwo Doktorantów UJ.  

Na wyraźną prośbę doktorantów Wydziału została zmodyfikowana roczna Karta 

osiągnięć doktoranta (według opinii doktorantów poprzedni wzór Karty nieobiektywnie 

oceniał osiągnięcia doktoranta, na podstawie których dokonywana była ocena doktoranta oraz 

przygotowywana lista rankingowa osób ubiegających się m.in. o stypendium doktoranckie).  

Uchwałą nr 103/X/2012 Senatu UJ z dnia 31 października 2012 r. została powołana 

komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla 

Doktorantów na kadencję 2012-2016. 

 
4) Jednostka wspiera działalność samorządu oraz organizacji zrzeszających studentów lub 
doktorantów i współpracuje z nimi; organy jednostki, podejmują aktywne działania mające 
na celu szerokie włączanie studentów oraz doktorantów i ich przedstawicieli do prac 
organów jednostki, komisji statutowych i doraźnych, zwłaszcza koncentrujących swoje 
prace wokół procesu dydaktycznego i spraw dotyczących studentów i doktorantów.  
Studenci 

Przedstawiciele studentów wychodzą z wieloma inicjatywami mającymi odpowiedzieć 

na najpilniejsze potrzeby osób studiujących na Wydziale. W chwili obecnej największym 

problemem dla Samorządu Studenckiego jednostki jest konsolidacja infrastrukturalna 

Wydziału: Samorząd odczuwa w swojej działalności problem z rozproszeniem instytutów w 

różnych budynkach, co utrudnia komunikację pomiędzy studentami poszczególnych 

kierunków. Plany Uczelni zakładają przekazanie jednostce w najbliższych latach budynku, w 

którym pomieszczą się wszystkie Instytuty, więc problem ten powinien zostać ostatecznie 

rozwiązany. 

Organy jednostki działają na rzecz jak najpełniejszego włączenia przedstawicieli 

studentów w swoją pracę. Udział studentów w tych organach jest widoczny, a ich aktywność 

niepodważalna. 

W ocenie ZO, Uczelnia i Wydział stwarzają odpowiednie warunki do funkcjonowania 

Samorządu Studentów w zakresie wsparcia finansowego i infrastrukturalnego. 

W zakresie realizacji przez Parlament Studentów RP ustawowego obowiązku 

organizowania szkoleń dotyczących praw i obowiązków studenta dla studentów I roku 

Samorząd Studentów UJ od wielu lat takie szkolenia prowadzi we własnym zakresie, w czym 

jest właściwie wspierany przez Uczelnię. 

W jednostce nie funkcjonują inne, zarejestrowane, organizacje zrzeszające studentów.  
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Doktoranci 

Doktoranci są – według ZO – bardzo zaangażowani w działalność samorządową, 

sumiennie wykonują należące do nich obowiązki oraz w pełni wykorzystają przysługujące im 

prawa.  

Samorząd Doktorantów na UJ ma charakter centralny. Doktoranci Wydziału prężnie 

działali lub działają w strukturach ogólnouczelnianego Zarządu Towarzystwa Doktorantów 

UJ, a także w Komisji Prawnej TD UJ, Odwoławczej Komisji ds. Akademików i Zespole 

ds. Innowacyjności TD UJ. Pełnią oni także funkcje w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 

są członkami Komisji ds. Nauki i Badań, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Doktorantów, Zespołu Roboczego ds. Poprawy Działań Administracji, koordynują pracami 

Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz są członkami Redakcji 

Zeszytów Naukowych TD UJ i Rady Młodych Naukowców.  

Z rozmowy z przedstawicielami doktorantów Wydziału w TD UJ wynika, że 

współpraca oraz komunikacja z Towarzystwem przebiega bardzo sprawnie i są oni z niej 

zadowoleni. Towarzystwo Doktorantów UJ reprezentuje doktorantów przed władzami 

Uczelni, uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej, przydziela miejsca w 

akademikach dla doktorantów, urządza spotkania towarzyskie czy sportowe. Towarzystwo 

Doktorantów UJ organizuje lub współorganizuje: 

 szkolenia dla doktorantów zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej na Uniwersytecie 

wiedzy w celach komercyjnych,  

 szkolenia dotyczące przekazywania niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi 

nowoczesnych narzędzi internetowych i komputerowych (szkolenie Doktorant 2.0),  

 szkolenia dla doktorantów zainteresowanych zwiększaniem swoich kompetencji 

dydaktycznych, także w zakresie nauczania osób niepełnosprawnych, 

 szkolenia poświęcone zwiększeniu umiejętności m.in. w zakresie wypełniania wniosków 

o granty badawcze. 

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów współpracują także z doktorantami innych 

uczelni. W grudniu 2005 r. powołane zostało Porozumienie Doktorantów Uczelni 

Krakowskich, zaś na początku 2006 r. członkowie TD UJ brali udział w tworzeniu Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów, reprezentującej interesy doktorantów na poziomie kraju. W 

powyższe działania w szczególności zaangażowani byli doktoranci ocenianego Wydziału. 
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Na poziomie Wydziału działalność samorządowa doktorantów przejawia się w 

pracach Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

Doktorantów, Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, udziale przedstawicieli doktorantów w 

Radach Instytutów (ISR, IBiDW, IRiEW) oraz obecności doktorantów w organach 

kolegialnych (w szczególności w Radzie Wydziału). Z rozmowy ZO z doktorantami wynika, 

że mieli oni istotny wpływ na prace Wydziałowej Komisji Doktoranckiej oraz Wydziałowej 

Komisji Stypendialnej Doktorantów, opiniowali na temat modyfikacji w rocznej Karcie 

osiągnięć doktoranta czy podczas opracowywania programu i ramowego planu studiów 

doktoranckich na podstawie KRK. Wizytowana jednostka włączyła także doktorantów w 

prace Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu 

oceniającego efekty kształcenia na studiach III stopnia.  

 
Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wydział ma w pełni wdrożony właściwy system opieki finansowej dla studentów 

i doktorantów; sporadyczne niedociągnięcia występują w zakresie wsparcia dydaktycznego 

dla doktorantów; w systemie wsparcia uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych. 

2) Wydział ma wdrożony system rozpatrywania skarg studentów i doktorantów; w przypadku 

doktorantów sygnalizowane są uchybienia w zakresie rozpatrywania skarg dotyczących 

opieki naukowej. 

3) Wydział w pełni stwarza warunki do działalności samorządowej studentów i doktorantów. 

 
8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 
zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 
obowiązującymi 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Uczelni został uregulowany 

i wdrożony w życie na podstawie uchwały nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzenia nr 36 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (z późn. zm.). Zgodnie z przyjętymi 

założeniami, Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia wdrożony został na 

dwóch poziomach: ogólnouczelnianym oraz wydziałowym. Struktura, zakres zadań oraz tryb 

powoływania i nadzoru poszczególnych komisji  Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością 

Kształcenia zostały określone szczegółowo i zgodnie z przepisami prawa. Strukturę 
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Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia tworzą: Prorektor ds. Dydaktyki; 

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania; Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki 

i Jakości Kształcenia UJ; Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia; wydziałowe 

zespoły doskonalenia jakości kształcenia; zespoły doskonalenia jakości kształcenia działające 

w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych Uczelni, prowadzących 

działalność dydaktyczną; Dział Nauczania UJ oraz Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia.  

Dodatkowo w ramach uczelnianej struktury wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia Rektor powołał trzech 

pełnomocników: ds. doskonalenia jakości kształcenia; ds. ewaluacji jakości systemu 

kształcenia; ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej, bezpośrednio 

podporządkowanych Prorektorowi ds. Dydaktyki. Ich powołanie oraz zakresy kompetencji 

i obowiązków reguluje Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 

października 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia 

i Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Informacji o Ofercie Dydaktycznej UJ. 

Na podstawie § 2 ust. 7 zarządzenia nr 36 Rektora z 8 czerwca 2010 r. w sprawie 

zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (z późn. 

zm.), Dziekan ocenianego Wydziału powołał decyzją nr 1 z dn. 20.11.2012 r. – w sposób 

zgodny z w/w zarządzeniem – Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

Skład wydziałowych zespołów doskonalenia jakości kształcenia określa Zarządzenie 

nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod 

wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. Na Wydziale powołano 

decyzją z dn. 26.11.2012 r. nr 2 Dziekana kierowników i pełnomocników kierunków oraz 

określono zakres ich obowiązków.  

Zarządzeniami Dziekana o numerach od 1/2013 do 13/2013 powołano zespoły 

oceniające efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz na studiach III 

stopnia, które do dnia 15.02.2013 r. dokonały pilotażowej oceny procesu dydaktycznego 

realizowanego w roku akademickim 2011/2012. Zespoły przedstawiły raporty dot. 

opiniowanych kierunków . 

Zarządzeniem z dn. 11.011.2013 roku  nr 12/2013 Dziekana określono procedury 

służące doskonaleniu jakości kształcenia, w szczególności w zakresie oceny zajęć 

dydaktycznych oraz hospitacji zajęć dydaktycznych. Zarządzeniem z dn. 20.02.2013 r. 

nr 14/2013 Dziekana określono wymogi stawiane recenzjom i opiniom prac dyplomowych.  
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Reasumując, Władze Uczelni oraz Władze Wydziału przedłożyły szereg dokumentów 

związanych z wdrożeniem wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, co pozwala pozytywnie ocenić spójność przepisów prawa 

regulujących wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. W ocenie ZO, przedłożona 

dokumentacja pozwala uznać, iż struktura wewnętrznego system zapewniania jakości 

kształcenia jest kompleksowa i spójna. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia 

jest systemem jawnym i opublikowanym na witrynie internetowej http://www.jakosc.uj.edu.pl/ 

(wraz z aktualnościami i biuletynem informacyjnym poświęconym tematyce jakości 

kształcenia). Organy kolegialne i jednoosobowe zarówno Uczelni, jak i Wydziału wypełniają 

zadania związane z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  oraz przepisami prawa wewnętrznego 

(problematyka jakości kształcenia jest stałym punktem posiedzeń zarówno Senatu jak i Rady 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych). Współpraca z interesariuszami 

zewnętrznymi jest realizowana, choć nie jest sformalizowana, co należałoby uregulować 

przepisami wewnętrznymi wydziału. Brak jest dokumentacji związanej z opiniowaniem 

programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych. 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  
Przepisy wewnętrzne dotyczące doskonalenia jakości kształcenia są spójne, a dokumentacja 

związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia, w tym dokumentacja 

organów kolegialnych Uczelni i Wydziału, prowadzona jest w sposób prawidłowy; wskazane 

jest sformalizowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 
9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

Wyróżniająco w 

pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 

 

strategia rozwoju 

 

X 
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2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

 

X 

    

3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji 

 

 

 

 

X  

   

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

  

X  

   

5 
prowadzenie 

badań naukowych 
X  

    

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

X  
    

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów 

  

X  

   

8 

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. 
 
 W ocenie ZO, podana w analizie SWOT jako mocna strona Wydziału 

interdyscyplinarność zainteresowań kadry naukowo-dydaktycznej została w pełni 

potwierdzona podczas wizytacji. Na wyróżniająco ocenione zostały kontakty z otoczeniem 
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zewnętrznym – krajowym i międzynarodowym – również przedstawione w analizie jako 

mocna strona Wydziału. Podobnie ocenione zostały, uznane w analizie za mocne strony 

Wydziału, możliwości udziału studentów i doktorantów w krajowych i zagranicznych 

projektach naukowych. W odniesieniu do słabych stron Wydziału ZO podziela pogląd, że jest 

to przede wszystkim rozproszenie lokalowe oraz małe doświadczenie większości 

pracowników w zakresie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. ZO zgadza się z 

przedstawioną w analizie opinią, że szansą Wydziału są: planowane przeniesienie wszystkich 

jednostek organizacyjnych Wydziału do jednego budynku, nowe możliwości finansowania 

badań i procesów edukacyjnych z zewnętrznych źródeł, możliwość tworzenia konsorcjów 

międzynarodowych o charakterze dydaktycznym i badawczym, a także umiędzynarodowienie 

studiów. Wskazane zostały w analizie również zagrożenia zewnętrzne, a przede wszystkim 

kryzys gospodarczy mogący ograniczyć dotacje oraz spowodować zmniejszenie środków na 

programy grantowe. Istotnym zagrożeniem dla Wydziału jest również brak szerokiego 

zainteresowania podmiotów gospodarczych współpracą w zakresie rozwijania kierunków 

studiów oraz trudności w utrzymaniu stałych kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi.  

 ZO ocenia, że Wydział w analizie SWOT w sposób prawidłowy zdiagnozował swoje 

mocne i słabe strony oraz swoje szanse i zagrożenia. Wskazana diagnoza świadczy o 

wyróżniającym poziomie realizowania procesu kształcenia opierającym się na właściwej 

analizie swojego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Opracowana analiza stanowi 

istotny element realizacji strategii utrzymania wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenia 

badań naukowych, a także umożliwia podejmowanie efektywnych działań organizacyjnych, 

dydaktycznych oraz naukowo-badawczych służących dalszemu rozwojowi Wydziału. 


