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Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

Krótka informacja o wizytacji 

 

Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonywała oceny instytucjonalnej  
w wizytowanej podstawowej Jednostce organizacyjnej Uczelni. Wizytacja została 
przeprowadzona z w związku z upłynięciem okresu na jaki została wydana ocena na kierunku 
„filologia”. Również Wydział Filologii spełnia warunki, o których mowa w art. 48a ust. 4 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny 
instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232). 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą 
procedurą. Raport Zespołu Oceniającego (ZO) PKA został opracowany na podstawie 

przedłożonego przez Uczelnię Raportu samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji 
dokumentacji, spotkań i rozmów przeprowadzonych z władzami Uczelni oraz Wydziału, 

reprezentantami interesariuszy zewnętrznych, pracownikami, doktorantami, słuchaczami 
studiów podyplomowych oraz studentami ocenianego kierunku. 

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły dobre warunki do pracy Zespołu Oceniającego 
PKA, jednak większość dokumentów przekazano Zespołowi Oceniającemu drogą 
elektroniczną w dniu 11 czerwca 204 r.  

 
 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji 

 

 

        RAPORT Z WIZYTACJI                   

(ocena instytucjonalna) 
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Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  
 

 
1. Strategia określona przez jednostkę1 

 

1) Strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją i strategią uczelni oraz uwzględnia 
politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia,  

 
Uniwersytet Wrocławski (UWr) ma ponad trzystuletnią historię i liczne osiągnięcia. Jest jedną 

z najstarszych uczelni w Europie Środkowej i tym samym w Polsce. Zalicza się do czołówki 
polskich uczelni pod względem wielkości, zajmowanej pozycji naukowej, a także jakości 
kształcenia i prowadzonych badań. Czynniki te są zasadniczymi kryteriami przyznawania 
Uniwersytetowi wysokiej pozycji w ogłaszanych rankingach. 

Wydział Filologiczny (WF) jako jeden z największych i najaktywniejszych jednostek w 

Uniwersytecie Wrocławskim ma ugruntowaną pozycję w uczelni, ale także w środowisku 
naukowym krajowym i międzynarodowym. Posiada kategorię A i uprawnienia do nadawania 

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, 
językoznawstwa, bibliologii i informatologii. Jego reprezentanci są szanowanymi uczonymi i 

członkami krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych i kulturalnych. Aktualnie w 
skład Wydziału Filologicznego wchodzi 9 jednostek: Instytut Filologii Polskiej, Instytut 

Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut 
Filologii Słowiańskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, 
Katedra Filologii Niderlandzkiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. W każdym instytucie filologicznym podejmuje się 
wiele bardzo zróżnicowanych tematów badawczych, znacznie wykraczających poza teorię i 
historię literatury czy historię i specyfikę danego języka i kultury kraju. Wiele z nich to tematy 
interdyscyplinarne i komparatystyczne zagarniające obszary innych nauk. Do najciekawszych 

tego typu badań należą m.in. normatywistka językowa, teoria kultury, filmoznawstwo, 
teatrologia, glottodydaktyka, logopedia, krytyka literacka, teatralna i filmowa, literatura 

dziecięca i młodzieżowa, kulturowa tożsamość płci w literaturze i kulturze, socjologia życia 
literackiego, estetyka literatury. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

tematyka badań skupia się wokół tematów dotyczących językowego obrazu świata, nowych 
mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych i 

systemowej teorii mediatyzacji. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rozwija 
badania w zakresie podstawowych dyscyplin bibliologicznych: historii, teorii i sztuki książki, 

nauki o książce, historii bibliotek i czytelnictwa oraz edytorstwa. Profil bibliologiczny 
dopełniają badania w obszarze m.in. nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, 

bibliometrii, webometrii, komunikacji piśmienniczej. 

Kształcenie na Wydz. Filologicznym obejmuje studia w trybie dwustopniowym – 
licencjackim i magisterskim, oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe. 
Wszystkie kierunki realizowane w jednostce są prowadzone zgodnie z regułami określonymi 

w regulaminach studiów. W Raporcie samooceny podano, że poziom, program i atrakcyjność 

                                                                 
1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w statucie Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 
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realizowanych w jednostce kierunków sprawiają, iż liczba kandydatów na te studia ciągle jest 
wysoka mimo powszechnych niekorzystnych zjawisk demograficznych. 

W Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2013‐2020, przyjętą przez Senat 
UWr w dniu 26 czerwca 2013 r., zapisano pięć strategicznych celów: 
1. Wysoka jakość badań naukowych; 
2. Doskonalenie kształcenia; 
3. Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno‐gospodarczym; 
4. Unowocześnienie systemowego zarządzania Uczelnią; 
5. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności Uczelni oraz znaczenia Uniwersytetu w regionie 
i w kraju. 

Z kolei Rada Wydziału Filologicznego uchwaliła Strategię Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2014-2020 (dokument bez daty), w której w ramach 

Misji Wydziału zakłada ,,prowadzenie badań naukowych w zgodzie z najwyższymi 
standardami oraz kształcenie studentów i doktorantów w duchu otwartości, samodzielności, 

uczciwości i tolerancji’’.  Zaś w swojej Wizji sformułowanej w ramach Strategii Wydziału 
zamieszczono następującą deklarację „Podstawowym założeniem jest dążność do uzyskania 

takich efektów prac społeczności Wydziału, aby był on doceniany i dobrze rozpoznawany w 
Polsce, Europie i w świecie.“ W opinii Zespołu PKA tak określona Strategia rozwoju jednostki 
jest zbieżna z misją i strategią uczelni. 

Szczególną troskę Wydział skupi na utrzymaniu poziomu studiów pierwszego stopnia, 
wzbogaceniu oferty na studiach drugiego stopnia, utrzymaniu prestiżu studiów trzeciego 

stopnia i wzbogaceniu oferty studiów podyplomowych. Władze Wydziału mają świadomość, 
że jakość kształcenia w jednostce oraz jego wielokierunkowe powiązanie z potrzebami 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym przemian na rynku pracy są czynnikami 
szczególnie ważnymi w obliczu konkurencji ze strony innych szkół wyższych, docenianymi 

przez studentów. Kandydaci na te studia deklarowali bowiem wielokrotnie, że właśnie 
kryterium jakości decydowało o podjęciu studiów na Wydziale Filologicznym. 

2) jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia 
doktoranckie i podyplomowe, zwane dalej „studiami”, spójną z jej celami 
strategicznymi,  
 

Wizytowana Jednostka opracowała  koncepcja kształcenia obejmującą studia pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, która jest spójna z jej celami 
strategicznymi. M.in. w pierwszej kolejności odniesioną ją do ,,działań projakościowych’’ 

(dbanie o atrakcyjność specjalności i specjalizacji),  w tym rozwijania możliwości 
poszczególnych jednostek Wydziału przy – co istotne – harmonijnym ich współdziałaniu, 

wyrażającym się poprzez wspólne przedsięwzięcia podejmowane ponad wewnętrznymi 
podziałami strukturalnymi. Ponadto opracowana koncepcja kształcenia jest ściśle powiązana 

z prowadzonymi w Jednostce badaniami naukowymi, stąd oferta edukacyjna jest spójna z 
rozległą działalnością naukowo-badawczą poszczególnych nauczycieli akademickich. Zespół 

PKA podkreślając atrakcyjność i różnorodność oraz wysoką jakość opracowanej przez 
Jednostkę koncepcji kształcenia, zwraca zarazem uwagę, że jeszcze w szerszym stopniu, tak 

jak to ma miejsce na studiach podyplomowych, powinna ona uwzględniać opinie 
interesariuszy zewnętrznych.   
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3) jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, uwzględniając 
znaczenie jakości kształcenia, 

 
Koncepcja kształcenia i działalność naukowo-badawcza Wydz. Filologicznego potwierdza, że 

jednostka idąc za postmodernistycznymi tendencjami w humanistyce stale dąży do 
uatrakcyjnienia swojej obecności na rynku edukacyjnym i badawczym. Program badań i 

dydaktyki realizowanej w jednostce mieści się głównie w obszarze nauk humanistycznych, 
ale szeroko wychodzi poza tradycję badań podejmowanych w dyscyplinach filologicznych i 
bibliologicznej. Zawdzięcza to znanym uczonym przeszczepiającym na polski obszar 
badawczy nowe tendencje w humanistyce, a nawet wytyczającym zmiany w szkołach 
badawczych. Z racji interdyscyplinarnego i komparatystycznego zorientowania wielu 
nauczycieli akademickich odważnie wkracza też w obszary innych nauk, co najwyraźniej 
potwierdzają pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, których 
dorobek wpisuje się w obszar nauk społecznych (nauki o mediach i nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej). Program statutowej działalności zakorzeniony w szerokich 
kontekstach humanistycznych, a także czerpiący z geopolitycznych możliwości stwarzanych 
przez specyficzną lokalizację uczelni i Wydziału i ich międzykulturową tradycję z jednej 
strony, a z drugiej podtrzymywanie renomy przedwojennego dziedzictwa, przy woli 
budowania nowych kierunków odpowiadających na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-

gospodarczego – dowodzą, że Wydz. Filologiczny UWr dobrze zna swoją rolę i pozycję na 
rynku edukacyjnym. 

4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty 
edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia. 

 
Ocena udziału interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na Wydziale 
Filologicznym UWr w budowaniu oferty edukacyjnej, przedstawia obraz niespójny i  
niejednorodny. Jest to efekt funkcjonującej na Uniwersytecie, jeszcze do ubiegłego roku, 
Strategii Rozwoju UWr na lata 2009-2015 (por. Strategia rozwoju UWr na lata 2009-2015 
oraz Uchwała nr 18/2009 Senatu UWr z dn. 25.02.2009 r. w sprawie strategii rozwoju UWr 
na lata 2009-2015). 
 Uchwałą Senatu nr 100/2013 UWr z dn. 26.06.2013 r. wprowadzono nową strategię 
Rozwoju UWr na lata 2013-2020. Jest ona kontynuacją wizji przedstawionej wcześniej, lecz w 
sprawie udziału interesariuszy wypowiada się bardziej precyzyjnie wytyczając konkre tne 
zadania – por. Priorytet 3. Działanie 5-7 w starej strategii, nowe cele strategiczne 2 (gdzie 

doskonalenie kształcenia to edukacja popularyzująca naukę) i 3 (wzmacnianie współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym polegające na rozpisanie zadań odnośnie współpracy  z 

podmiotami sfery kultury i sztuki, instytucjami edukacyjnymi i sportowymi, z podmiotami 
gospodarczymi oraz z absolwentami Uczelni) – Strategia Rozwoju UWr na lata 2013-2020, 

4.7. Na etapie konstruowania Misji interesariusze nie byli angażowani w sposób formalny do 
jej opracowania. 

Obecność interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu oferty edukacyjnej należy 
postrzegać w dwóch etapach wzajemnych kontaktów i współpracy. Pierwszy trwał do 
momentu wprowadzenia nowej misji, a drugi, od zatwierdzenia nowej i rozpoczęcia jej 
realizacji. Pierwszy etap charakteryzuje się działaniami przede wszystkim sprowadzonymi do 
sfery kontaktów nieformalnych, często ograniczanych do relacji personalnych z wybranymi 
pracownikami poszczególnych jednostek. Drugi, to kontynuowanie wcześniej zainicjowanych 



 5 

(i funkcjonujących już) działań nieformalnych oraz rozpoczęcie budowania nowej płaszczyzny 
sformalizowanych przedsięwzięć. Nasilenie ich obserwujemy od roku 2013. Dotyczy to m.in. 

konsultowania i opiniowania programów i planów nowo przygotowanych kierunków i 
specjalności oraz prac nad modyfikacją programów już powołanych (por. Raport samooceny; 

Protokoły Rad Instytutów przedstawione członkom ZO PKA oraz liczne rekomendacje 
pracodawców, jak i same programy i plany studiów). Nie są one jednak objęte działaniami z 

ramienia Wydz. Filologicznego, a sprowadzają się do poczynań podejmowanych w ramach 
jednostek Wydziału. Z tego też powodu współpraca ta nie ma charakteru działań 
uregulowanych systemowo na Wydziale. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych nie 
zasiadają w gremiach decyzyjnych Wydziału oraz Instytutów i nie pełnią roli stałych 
ekspertów. Rola i znaczenie tej współpracy, stopień zaangażowania pracodawców i 
absolwentów proces budowania oferty dydaktycznej, w chwili obecnej przedstawia się 
niejednorodnie, jest w dużym stopniu zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych 
Instytutów. Najbardziej zaawansowany stopień działań sformalizowanych, w ocenie 
ekspertów, osiągnęły w świetle przedstawionych materiałów następujące jednostki: IFP, IFA, 
IINiB, IFG. Ma to m.in. związek z intensyfikacją prowadzonych działań przez te jednostki na 
drodze opracowywania koncepcji i powoływania nowych kierunków, specjalności oraz 
Studiów Podyplomowych. 

Na szczeblu Uczelni z dn. 2.09. 2013 r. powołano Grupę Ekspercką odpowiedzialną za 

opracowanie Strategii Zarządzania Jakością Kształcenia w ramach projektu UE EFS 
,,Nowoczesny Uniwersytet – kompetencja i jakość w zarządzaniu’’ (pismo Prorektora ds. 

Nauczania z dn. 24.09.2013 r.). W wytyczonych zadaniach dla Grupy Eksperckiej 
skoncentrowano się m.in. na: określeniu sylwetki absolwenta, regularnym monitorowaniu 

rynku pracy, monitorowaniu losów absolwentów, udziale pracodawców w zajęciach na 
Uczelni, określeniu kompetencyjnego profilu absolwenta oraz mechanizmów jego 

uzupełniania i weryfikacji w zależności od zmieniającego się rynku pracy. W grupie tej 
również nie zasiadają przedstawiciele podmiotów zewnętrznych. W ocenie ZO PKA 

współpraca znajduje się dopiero na etapie wypracowywania koncepcji (niestety w obrębie 
jednostek!) sformalizowanych kontaktów. Decyzją Dziekana składy istniejących Komisji 

Dydaktycznych zostaną rozbudowane o udział pracodawców i absolwentów, tam gdzie 
wymóg  ten nie został dopełniony (zalecenia Dziekana z dn. 14.12.2012 r.). Nie 

przedstawiono jednak koncepcji rozwiązań systemowych obowiązujących na wizytowanym 
Wydziale i nie określono roli oraz nie przypisano zadań, jaką interesariusze mają tam pełnić. 

Cechą znamienną dla obszaru humanistyki jest niski stopień angażowania się lub nawet jego 
brak kontaktów jednostek Wydziału z sektorem prywatnego biznesu. Kontakty i współpraca 
z interesariuszami zewnętrznymi praktycznie sprowadza się głównie do realizowania 

praktyk.             
W przypadku interesariuszy wewnętrznych obserwujemy większe zaangażowanie od 

strony działań formalnych. Jest to efekt zasiadania przedstawicieli studentów i doktorantów 
w Radzie Wydziału (z wyłączeniem słuchaczy studiów podyplomowych) i WKdsOJK (brak ich 

w WKdsJK). Niestety brak również ich przedstawicieli w Kierunkowych Zespołach ds. Jakości 
Kształcenia. Natomiast składy Komisji Dydaktycznych do roku 2014/2015 decyzją Dziekana 

mają być poszerzone o studentów. Niepokoi pomijanie we wszystkich gremiach 
przedstawicieli studiów podyplomowych. 

Studenci występują w roli interesariuszy wewnętrznych nie tylko poprzez swoich 
przedstawicieli, zasiadających w RW i Samorządzie studentów, ale biorą czynny udział w 

opiniowaniu zajęć i ocenie programu studiów poprzez ankietyzację. Ma ona miejsce we 
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wszystkich jednostkach. Konstrukcją ankiet i ich realizacją zajmują się poszczególne jednostki 
(przedstawiono wzory ankiet do wglądu). Powoduje to brak możliwości płynnej wymiany 

informacji, czerpania z doświadczenia i wiedzy innych, możliwości wnioskowania na 
poziomie Wydziału, a zawęża ich skuteczność do jednostki, która je przeprowadziła. 

Poszczególne jednostki Wydziału wypracowały swoje, często oryginalne, formy ewaluacji 
(por. realizacja ewaluacji prowadzona w poszczególnych Instytutach – materiały 

przedstawiono do wglądu). Ankiety studenckie dostarczają informacji nt prowadzonych 
zajęć, ich efektywności, opinii o pracy nauczycieli akademickich (co ma wpływ na ich ocenę). 
Ankiety podlegają analizie, choć forma raportowania jest swoista dla poszczególnych 
jednostek. Ma to m.in. bezpośredni wpływ na kształtowanie się nowo opracowywanych 
programów i planów studiów nowych kierunków i specjalności, ale i wpływa na modyfikacje 
już istniejących (I i II stopnia np. w IFP po analizie ankiet ewaluacyjnych zrezygnowano z 
systemu modułowego). Nie należy lekceważyć roli członków Kół Naukowych  (lista kół 
przedstawiona w Raporcie Samooceny) pośredniczących w wymianie poglądów  pomiędzy 
studentami, doktorantami a także kadrą dydaktyczną poszczególnych jednostek (por. 
działania np. w IFG). 

Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału uczestniczy od strony sformalizowanej w 
kształtowaniu oferty dydaktycznej i budowaniu wysokiej kultury jakości poprzez czynne 
zaangażowanie się w dydaktykę i jej ocenę np. poprzez hospitację zajęć, uczestnictwo swoich 

przedstawicieli w Radach Kierunkowych, Dydaktycznych, RW, czy WKdsJK i WKdsOJK oraz 
uczestniczenie w zebraniach otwartych prowadzonych przez Dyrektorów Instytutów i 

kierowników Katedr. Pracownicy poprzez swoje kontakty zawodowe pośredniczą w 
nawiązywaniu nieformalnych i formalnych kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.  

Stopień intensyfikacji i zaangażowania interesariuszy wewnętrznych uzależniony 
jest od wielkości jednostki, dynamiki działań poszczególnych pracowników Instytutów oraz 

tradycji i nośności kierunku. Wszystkie te działania są bardziej autonomiczne w ramach 
poszczególnych Instytutów niż sterowane centralnie przez Wydział.  
 
 

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

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba 

uczestników 

studiów 

doktoranckich 

 

Liczba słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

Uczelni jednostki uczelni jednostki uczelni jednostki 

studia stacjonarne 18373 4520 1384 310 - - 

Studia 

niestacjonarne 7866 

1933 170 

- 1547 573 
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RAZEM: 26239 6453 1554 310 1547 573 

 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego2 W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Koncepcja kształcenia realizowana na Wydz. Filologicznym jest dobrze powiązana z 
misją Uczelni. Strategia działalności i rozwoju Jednostki zawiera cele służące zapewnieniu 
wysokiej jakości kształcenia i realizowanych badań m.in. poprzez ich większe 
umiędzynarodowienie.  
 
2) Jednostka opracowała koncepcję kształcenia dla studiów I-III stopnia spójną z jej 
celami strategicznymi. Jest ona ściśle powiązana z prowadzonymi w Jednostce badaniami 
naukowymi, zaś bogata oferta edukacyjna jest spójna z rozległą działalnością naukowo-
badawczą poszczególnych nauczycieli akademickich. 
 
3) Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego dobrze zna swoją rolę i pozycję na 
rynku edukacyjnym. 
 

4)Na Wydziale brak rozwiązań określających rolę i znaczenia interesariuszy w procesie 
kształtowania oferty dydaktycznej i budowaniu wspólnej, wysokiej kultury jakości 
kształcenia. Duży stopień indywidualizacji w podejmowanych działaniach kierowanych w 
stronę współpracy z interesariuszami (zewnętrzymi i wewnętrznymi) uniemożliwia 

jednoznaczną ocenę Wydziału w tym obszarze, a bardziej sprowadza się do oceny 
poszczególnych jednostek. Pomimo tego faktu istnieje niekwestionowany wpływ bardziej 

interesariuszy wewnętrznych niż zewnętrznych na działania podejmowane przez władze 
jednostek i całego Wydziału.   

    

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; 

 
Dokumentami regulującymi funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

Kształcenia (WSZJK) na Wydz. Filologicznym UWr jest uchwała nr 109/2011 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia w 

Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 
zarządzenie nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 23 stycznia 2012 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 
Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

                                                                 
2
 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
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Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia zostały 
powołane przez Radę WF UWr na posiedzeniu, które odbyło się w dniu  25 września 2012 r.  

(9 miesięcy po wydaniu zarządzenia nr 5/2012 !).  W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia wchodzą wyłącznie nauczyciele akademiccy reprezentujący wewnętrzne 

jednostki organizacyjne WF UWr, w tym przedstawiciele kadry zarządzającej (dwóch 
prodziekanów oraz trzech zastępców ds. dydaktycznych dyrektorów instytutów). W skład 

Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, obok przedstawicieli nauczycieli 
akademickich, wchodzą także przedstawiciel doktorantów oraz przedstawiciel studentów, 
którzy mają możliwość partnerskiej rozmowy z pozostałymi członkami Zespołu. Zastrzeżenia 
budzi jednak fakt braku przedstawiciela studentów (w tym także III stopnia) w Wydziałowym 
Zespole ds. Jakości Kształcenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż do kompetencji tego zespołu 
należy opiniowanie nowych programów kształcenia oraz zmian w planach i programach 
studiów dla poszczególnych kierunków. W zarządzaniu Jakością Kształcenia na wizytowanym 
Wydziale biorą udział, w ograniczonym stopniu, interesariusze wewnętrzni (studenci, 
doktoranci nie są reprezentowani we wszystkich gremiach decyzyjnych WF, przy tym 
całkowicie pominięto słuchaczy studiów podyplomowych) i  w zdecydowanie jeszcze 
mniejszym stopniu – zewnętrzni. Zaleca się uzupełnienie składu o przedstawicieli 
Samorządu Studentów i studentów III stopnia, w celu pełnego zapewnienia udziału 
środowiska studenckiego w podejmowaniu decyzji dotyczących jakości kształcenia. 

W uchwale Rady Wydziału Zespołom nie zostały przypisane zadania. Zgodnie z 
deklaracją uzyskaną w trakcie wizytacji, Zespoły spełniają zadania określone odpowiednio w 

§ 5 ust 1 (Zespół ds. jakości kształcenia) oraz w § 5 ust 3 (Zespół ds. oceny jakości kształcenia) 
zarządzenia nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 23 stycznia 2012 r. 

Z dokumentacji udostępnionej w trakcie wizytacji wynika, że Zespoły odbywają 
posiedzenia w nieregularnych odstępach czasu, posiedzenia Zespołów są protokołowane. 
Zespoły składają także sprawozdania z działalności – w trakcie wizytacji zostały udostępnione 
sprawozdania z działalności (za rok 2012, 2012/2013 oraz sprawozdanie Wydziałowego 
Zespołu da. Jakości kształcenia za rok 2013/2014, datowane na 25.05.2014 r.). 

Z udostępnionych sprawozdań wynika, iż Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w 
okresie od powstania do czasu wizytacji Zespołu Oceniającego PKA zajmował się 
opiniowaniem projektów nowych programów kształcenia, zmian w programach kształcenia, 
pakietów sylabusów wszystkich kierunków studiów i specjalności prowadzonych na WF UWr, 
pilotażową oceną prawidłowości przydziału zajęć dydaktycznych, oceną prawidłowości 
wyznaczenia konsultacji przez pracowników Wydziału. 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, jak wynika ze sprawozdania, 
przeprowadził ocenę, za pomocą arkusza samooceny, jakości kształcenia w wydziałowych 
jednostkach organizacyjnych. Wyniki samooceny oraz wzór arkusza samooceny  nie zostały 
udostępnione w trakcie wizytacji, ani też przedstawione w Raporcie samooceny Wydziału. 
Ponadto, z protokołu posiedzenia Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (z dn. 26 listopada 
2013 r.), udostępnione w trakcie wizytacji wynika, iż Zespół planuje opracowanie i wdrożenie 
całego szeregu procedur, w tym m.in. oceny sposobu realizacji zajęć, obsadzania seminariów 
licencjackich i magisterskich, monitorowania poziomu prac dyplomowych. Żadna z tych 

procedur nie została udostępniona w tracie wizytacji. 

Jednocześnie w trakcie wizytacji został udostępniony dokument „Wewnętrzny system 

zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” 
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(niedatowany, opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia UWr WF), w 
którym to dokumencie nie jest uwzględniony Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości 

Kształcenia, natomiast sformułowanych zostało szereg zaleceń dotyczących zapewnienia 
jakości kształcenia dla dyrektorów instytutów/kierowników katedr, a także zobowiązano ich 

do “przedłożenia radzie instytutu/katedry na koniec roku akademickiego (po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, w tym należących do minimum kadrowego) oceny efektów kształcenia na 

danym kierunku, która ma stanowić podstawę doskonalenia jakości tego kształcenia”, a 
także do “wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia służącego 
doskonaleniu programu kształcenia […] od początku kształcenia na nowo utworzonym 
kierunku studiów”. 

Do jednostek wewnętrznych WF UWr został także skierowany dokument, 
udostępniony w trakcie wizytacji,  “Pakiet zaleceń projakościowych dla Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” (również niedatowany, opracowany z kolei 
przez Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia), w którym 
określone zostały niektóre szczegółowe obowiązki, związane z zapewnieniem jakości 
kształcenia, dla kierowników zakładów (przeprowadzanie hospitacji), dyrektorów instytutów 
(przebieg egzaminów, przestrzeganie szczegółowych procedur obsadzania seminariów 
dyplomowych, przedłożenie na koniec roku akademickiego oceny/weryfikacji efektów 
kształcenia na danym kierunku), rad instytutów (zatwierdzanie tematów prac dyplomowych), 

opiekunów prac dyplomowych, recenzentów, przewodniczących komisji egzaminacyjnych 
(monitorowanie poziomu prac dyplomowych, rzetelność ich oceniania, prawidłowość 

przebiegu egzaminów dyplomowych). 

Brak spójnej, kompleksowej polityki projakościowej prowadzonej przez Wydział 
oceniane jest negatywnie także przez studentów III stopnia. W opinii doktorantów 
uczestniczą oni w takich działaniach przede wszystkim na poziomie instytutów i katedry, 
choć zauważają stopniowe ich angażowanie na poziomie całego WF w proces decyzyjny 
poprzez udział w posiedzeniach Rady Wydziału oraz w ramach nieformalnych praktyk 
mających miejsce na WF, np. konsultacje Władz Wydziału z przedstawicielami doktorantów 
w zakresie spraw dot. studiów III stopnia. Zgodnie z Rekomendacjami UKJK dot. działań na 
rzecz jakości kształcenia, WF przygotował opis procedur systemu zapewniania jakości, które 
częściowo obejmują studia III stopnia, tj. prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez 
uczestników studiów III stopnia, ankietyzację zajęć na studiach doktoranckich oraz 
uwzględnienie doktorantów w obszarze konsultacji prowadzonych przez nauczycieli 
akademickich. 

W ocenie Zespołu PKA, dokonanej na podstawie przedstawionej wyżej, celowo 
rozbudowanej charakterystyki struktury WSZJK, podział kompetencji i odpowiedzialności w 

ramach WSZJK na WF UWr nie jest przejrzysty. Nie zostały jasno określone relacje między 
WSZJK, działającymi w jednostkach wewnętrznych Wydziału (lub ich organami statutowymi, 

jak rady jednostek lub dyrektorzy jednostek), a Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia. Nie są także dokładnie określone 

relacje między jednostkami WSZJK działającymi na poziomie Wydziału, w tym szczególnie 
przepływy wyników działań między Zespołami i sposoby wykorzystania tych wyników do 
doskonalenia jakości kształcenia. Zalecenia kierowane z poziomu Wydziału do jego jednostek 
wewnętrznych, poza ogólnymi dyrektywami wyznaczającymi kierunki działania, nie określają 
harmonogramu tych działań, zakresu zbierania danych, sposobu ich opracowania i 
raportowania, a także ich wykorzystania. Nie sprzyja to kompletności, aktualności i 
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porównywalności gromadzonych danych i nie stanowi rzetelnej podstawy do  dokonania 
oceny jakości kształcenia i wykorzystania jej wyników do podejmowania działań 

doskonalących. 

Przywołane wyżej dokumenty  „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu 
kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” oraz “Pakiet zaleceń projakościowych 
dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”  nie są ze sobą spójne, pomimo, iż 
zostały opracowane przez Zespoły działające na poziomie Wydziału. Informacje  o zakresie 
odpowiedzialności jednostek wewnętrznych Wydziału w odniesieniu do zapewnienia i 
doskonalenia jakości kształcenia są rozproszone. Autonomiczność i zróżnicowanie działań 
projakościowych podejmowanych w poszczególnych jednostkach wewnętrznych, ich 
niepodporządkowanie  wspólnym dla Wydziału ramom czasowym i zakresowym  oraz 
ujednoliconej metodyce postępowania, powoduje chaos decyzyjny oraz rodzi niekorzystne 
tendencje do przenoszenia na innych odpowiedzialności za zapewnienie jakości w 
poszczególnych obszarach. W ocenie Zespołu PKA rozproszone działania projakościowe 
podejmowane w jednostkach wewnętrznych WF UWr nie tworzą wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, ani w sensie organizacyjno-decyzyjnym, ani w sensie 
procesowo-proceduralnym. Wydział znajduje się w fazie przygotowawczej do zbudowania 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, obejmującej tworzenie struktur, 

identyfikację działań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości w jednostkach 
wewnętrznych, tworzenie podstaw do ich koordynowania oraz dostosowania do regulacji 

ogólnouczelnianych. W tej fazie przygotowawczej nie jest zapewniony, w sposób systemowy, 
udział przedstawicieli wszystkich kategorii interesariuszy, w szczególności nie są 

reprezentowani interesariusze zewnętrzni, w tym pracodawcy, co może skutkować w 
przyszłości ich niedostatecznym wpływem na decyzje podejmowane w zakresie zapewnienia 
jakości kształcenia. 

Zespół Oceniający PKA, uwzględniając zróżnicowanie wewnętrzne i rozbudowaną  
strukturę organizacyjną WF UWr, a także zasadność dostosowania WSZJK do ustroju 
Wydziału i specyfiki kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, 
rekomenduje podjęcie działań mających na celu nadanie cech systemu rozproszonym 
inicjatywom projakościowym, poprzez zbudowanie spójnej struktury organizacyjnej, 
określenie kompetencji w zakresie zapewnienia jakości poszczególnych jednostek 
strukturalnych na poziomie Wydziału i jego jednostek  wewnętrznych oraz zasad przepływu 
informacji i struktury podejmowania decyzji, wyznaczenie wspólnych obszarów zapewnienia, 

oceny i doskonalenia jakości, opracowanie i wdrożenie procedur zapewnienia jakości, 
wyznaczenie zakresu oraz sposobów gromadzenia i opracowania danych, określenie metod 

wykorzystania wyników do doskonalenia jakości kształcenia, a także metod badania 
skuteczności podejmowanych działań i systemu zapewnienia jakości. Zespół Oceniający PKA 

zaleca włączenie w te działania przedstawicieli wszystkich kategorii interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych Wydziału.  

 

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: 
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Załącznik do dokumentu „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na 
studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą 

oceny zajęć dydaktycznych)”, opracowanego przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 
UWr WF, został wprawdzie zatytułowany „Procedury systemu zapewnienia jakości” , jednak 

w rzeczywistości jego zawartość nie stanowi zestawienia procedur (nie określono sekwencji i 
harmonogramu czynności, zakresu odpowiedzialności za realizację poszczególnych działań, 

sposobu kompletowania i zakresu gromadzonych danych, metod analizy danych oraz form 
raportowania wyników i ich wykorzystania), lecz wskazuje obszary odpowiedzialności 
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zalecenia dla instytutów i katedr oraz przyjęte 
na WF zasady postępowania w odniesieniu do zapewnienia dostępu do informacji o 
programach kształcenia i toku studiów. Zagadnienia objęte załącznikiem „Procedury systemu 
zapewnienia jakości” odnoszą się do kadry dydaktycznej (prawidłowość obsady zajęć oraz 
odbywania konsultacji), programów kształcenia (opiniowanie nowych programów 
kształcenia oraz zmian w programach kształcenia, opiniowanie sylabusów), bazy 
dydaktycznej (opiniowanie projektów udoskonalenia bazy dydaktycznej), organizacji procesu 
kształcenia (monitorowanie liczebności grup studenckich) oraz publicznego dostępu do 
informacji (przyjęcie zasady otwartego dostępu do informacji). 

W poszczególnych jednostkach wewnętrznych WF UWr są stosowane odrębne procedury 
zapewnienia jakości kształcenia, jednak i one nie mają charakteru kompleksowego i w 

zależności od jednostki wewnętrznej, obejmują różne obszary zapewnienia i doskonalenia 
jakości. Szczegółowe charakterystyki działań projakościowych podejmowanych w 

jednostkach wewnętrznych zostały zawarte w dokumencie „Mechanizmy weryfikacji i 
doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Wydziału Filologicznego” załączonym do raportu samooceny.  

Studenci Wydziału Filologicznego uczestniczą w ograniczonym stopniu  
w wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia Jednostki. Środowisko studenckie 
bierze udział w procesie ankietyzacji nauczycieli akademickich i kadry wspierającej proces 
kształcenia, lecz wskazane postępowania nie mają powszechnego charakteru, a oceny 
dokonywane w tym zakresie nie obejmują wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Kwestionariusze ankiet nie są ujednolicone dla wszystkich kierunków studiów 
funkcjonujących na Wydziale, a badania ankietowe są odrębne w poszczególnych Instytutach 
i dotyczą różnych obszarów działalności Uczelni.  Negatywnie należy ocenić, iż Samorząd 
Studencki nie jest uwzględniany we wszystkich etapach funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształcenia wizytowanej Jednostki.  

Zastrzeżenia budzi również fakt, że wskazane działania nie uwzględniają czynników 
takich jak dobór procedur, weryfikacja oraz informacja zwrotna skierowana do studentów, 

mających istotny wpływ na jakość kształcenia z punktu widzenia oceny studenckiej.  
W ocenie Zespołu PKA, w związku z tym, że budowanie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia na WF UWr znajduje się w fazie przygotowawczej, 
wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia nie mają – w obecnej fazie 

dojrzałości systemu – charakteru kompleksowego, zarówno w sensie objęcia działaniem 
systemu wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na WF, jak i poddawania metodycznej 
weryfikacji i ocenie wszystkich czynników mających wpływ na jakość kształcenia . 

W dalszej części raportu przeprowadzono szczegółową charakterystykę i ocenę 
stopnia wdrożenia poszczególnych procedur. 
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a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla prowadzonych 
przez jednostkę studiów, 

 

Na WF UWr nie określono procedury mającej na celu ocenę stopnia realizacji efektów 
kształcenia, zdefiniowanych dla prowadzonych przez jednostkę studiów. Nie jest ona 
uwzględniona w dokumencie „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia 
na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą 
oceny zajęć dydaktycznych)”. Natomiast w dokumencie „Pakiet zaleceń projakościowych dla 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (opracowanym przez Wydziałowy 
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na podstawie rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia) występują zalecenia odnoszące się do „monitorowanie i raportowania 
wyników egzaminów na poziomie systemu USOS” oraz „obowiązku dbałości o 
monitorowanie poziomu prac dyplomowych”. Zgodnie z deklaracją uzyskaną w trakcie 
wizytacji zalecenia objęte „Pakietem…” nie zostały dotychczas wdrożone, ich wdrożenie jest 
przewidziane od roku akademickiego 2014/2015.  

Mimo braku systemowych procedur pewne elementy oceny stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia są prowadzone w poszczególnych jednostkach WF UWr.  

Do oceny stopnia realizacji efektów kształcenia na poziomie poszczególnych 

modułów kształcenia/przedmiotów są zobowiązani nauczyciele akademiccy prowadzący 
zajęcia z tych przedmiotów. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów (§ 17) są oni 
zobowiązani do podania studentom „formy zaliczania zajęć oraz wymagań, jakie należy 
spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin” w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć. W 
Regulaminie studiów nie określono sposobu podania studentom tej informacji. Na podstawie 
analizy zawartości stron WWW jednostek WF UWr oraz katalogu przedmiotów USOSweb 
UWr można stwierdzić, iż publicznie dostępne informacje dotyczące w szczególności 
wymagań, jakie student jest zobowiązany spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin są 
w wysokim stopniu niekompletne. Ani w Raporcie samooceny, ani w materiałach 

udostępnionych w trakcie wizytacji nie ma także informacji o prowadzonych na Wydziale lub 
w poszczególnych jednostkach analizach wyników nauczania. 

Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia praktyk zawodowych oraz 
nauczycielskich w odniesieniu do indywidualnych studentów jest dokonywana  przez 

opiekunów w miejscach odbywania praktyk. Praktyka nauczycielska  jest oceniana zgodnie z 
wzorami (szkolna karta zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej, arkusz oceny 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych praktykanta, szkolna karta zaliczenia praktyki 
dydaktycznej (przedmiotowej), arkusz oceny kompetencji dydaktycznych) określonymi  w 
załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora UWr Nr 1/2013 z dn. 7 stycznia 2013 r. Wzory oceny 
innych rodzajów praktyk zawodowych są określane w poszczególnych jednostkach WF UWr. 
W udostępnionej w trakcie wizytacji dokumentacji praktyk zawodowych i nauczycielskich 
podsumowujące sprawozdania z odbycia praktyk znalazły się jedynie w  materiałach 
udostępnionych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Sprawozdania te 
mają jednak charakter bardzo ogólny i nie odnoszą się do oceny stopnia realizacji 
poszczególnych efektów kształcenia przypisanych praktykom. 

Weryfikacja stopnia realizacji efektów kształcenia na zakończenie procesu kształcenia 
odbywa się za pośrednictwem oceny prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych. W 
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materiałach udostępnionych w trakcie wizytacji nie ma wyników badań mających na celu 
ewaluację stopnia osiągnięcia efektów kształcenia w oparciu o analizę prac dyplomowych.  

Zespół oceniający PKA stwierdza, iż na WF UWr nie została określona kompleksowa i 
formalnie przyjęta procedura oceny stopnia realizacji efektów kształcenia obejmująca 
wszystkie prowadzone na Wydziale rodzaje studiów oraz wszystkie etapy kształcenia, w 
wyniku której można by dokonać oceny stopnia realizacji efektów kształcenia w skali np. 
danego kierunku, danego przedmiotu, danego rodzaju efektów kształcenia, rocznika 
studiów, cyklu kształcenia na danym kierunku, studiów doktoranckich, podyplomowych itp. 
Zagadnienia oceny stopnia realizacji efektów kształcenia nie znajdują również 
odzwierciedlenia w aktywności Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 
przedstawianej w sprawozdaniach.  

Zespół Oceniający PKA rekomenduje opracowanie procedury oraz zaprojektowanie 

narzędzi do oceny i porównywania stopnia realizacji efektów kształcenia obejmującej 
wszystkie rodzaje studiów prowadzonych na WF UWr, a także prowadzenie 

systematycznych analiz w tym zakresie.  

 

b) udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie 
efektów kształcenia, 

 
Funkcjonowanie WSZJK na WF UWr nie obejmuje procedur zapewniających systematyczny 
udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów 
kształcenia. Nie jest zatem możliwe dokonanie oceny zakresu i stopnia wpływu 
pracodawców na decyzje w zakresie jakości kształcenia oraz na planowanie i realizację 
działań naprawczych i doskonalących, mających na celu stworzenie optymalnych 
uwarunkowań dla wykorzystania opinii interesariuszy zewnętrznych w projektowaniu i  
realizacji programu studiów oraz ocenie jego efektów. Jedynymi podstawami 
proceduralnymi są: (1) zapis w uchwale Nr 108/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dn. 21 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach 
dokształcających i szkoleniach, zawierający wymóg uwzględnienia opinii interesariuszy przy 

tworzeniu programów kształcenia dla kierunków studiów. Należy rozumieć, że chodzi także o 
interesariuszy zewnętrznych w tym pracodawców, (2) sformułowanie  zawarte w dokumencie 

„Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” 
opracowanym przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, w którym zaleca się 
Dyrekcjom Instytutów/Kierownikowi Katedry „współpracę ze środowiskiem pracodawców na 
wszystkich etapach tworzenia programów kształcenia i podczas ich realizacji”. Dokument ten 
zawiera również deklarację, iż wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na WF 
UWr uwzględnia m.in. „opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych”. Na poziomie 
Wydziału nie określono żadnych wytycznych odnoszących się do charakteru, stopnia 
formalizacji, zakresu, sposobu dokumentowania, a także wykorzystania tych opinii oraz 

wyników współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, o czym wspomina również Strategia 
WF UWr na lata 2014-2020 (p. 3 – Wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym). 
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W uchwale Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 19 grudnia 2012 
r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i 

programów kształcenia na studiach doktoranckich nie zostały określone wymagania 
dotyczące udziału pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia.  

W odniesieniu do studiów podyplomowych wymóg udziału pracodawców w 

określaniu i ocenie efektów kształcenia nie jest wyraźnie sformułowany. Jedna z wytycznych 

dotyczących tworzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych mówi jedynie o 

konieczności przeprowadzenia analizy potrzeb uzasadniających utworzenie studiów 

podyplomowych. Nie wskazano jednak na rolę pracodawców w przeprowadzeniu tej analizy.  

Materiały udostępnione w trakcie wizytacji wskazują na to, iż współpraca z 

interesariuszami zewnętrznymi jest w poszczególnych jednostkach wewnętrznych 
wielokierunkowa – obejmuje współpracę w zakresie organizacji i realizacji praktyk 

zawodowych, staży i warsztatów dla studentów, ofert pracy i spotkań informacyjnych, 
prowadzenia zajęć dydaktycznych przez profesjonalistów posiadających doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią, opiniowanie programów kształcenia, współorganizację 
konferencji, współpracę z organizacjami zawodowymi (np. Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 

Polskich). Stosunkowo niewiele jest przykładów współpracy z pracodawcami w 
projektowaniu programów kształcenia (tu należy wskazać pozytywne przykłady Program 

studiów podyplomowych kwalifikacyjnych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz 
nowe technologie w edytorstwie). W poszczególnych jednostkach udział pracodawców w 

określaniu i ocenie efektów kształcenia nie ma charakteru systemowego, wynika nierzadko z 
kontaktów towarzyskich, a wyniki nieformalnych rozmów są wykorzystywane, zgodnie z 

deklaracjami w materiałach udostępnionych w trakcie wizytacji, w tworzeniu koncepcji 
programów i ich doskonaleniu, co jest jednak trudne do udokumentowania oraz ukazania 

zakresu, w jakim pracodawcy wpływają na określenie i ocenę efektów kształcenia. 

Ani na Wydziale, ani w poszczególnych jednostkach nie zostały powołane np. rady 
pracodawców (poza Instytutem Filologii Słowiańskiej, gdzie, jak wynika z materiałów 

udostępnionych w trakcie wizytacji, działa ”Rada Programowa  (nie do końca 
sformalizowana), w której skład „wchodzą, obok nauczycieli akademickich, studentów i 

absolwentów osoby reprezentujące różne sfery życia naukowo-kulturalno-społeczno-
gospodarczego – przedstawiciele firm i instytucji prowadzących działalność w zakresie 

zbieżnym z danym kierunkiem studiów”. W materiałach nie udostępniono dokumentacji 
wyników działań tej Rady. 

W większości przypadków możliwość oceny efektów kształcenia ze strony 
pracodawców pojawia się na etapie realizacji praktyk zawodowych. Ma to miejsce poprzez 
wyrażenie opinii przez pracodawcę o ich realizację i przebiegu wraz z oceną postawy 
studenta praktykanta. Problem jednak tkwi w konieczności wymagania przez jednostkę 
kierującą studenta na praktykę ustandaryzowanej postaci opinii, aby była stosowana przez 
większość pracodawców. Pozwoli to na bardziej obiektywną ocenę osiągniętych efektów 
kształcenia w zakresie części teoretycznej i praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie praktyki. 
Brak standaryzacji w znacznym stopniu ogranicza możliwość wykorzystania informacji tam 
zawartych w ocenie programu studiów, w tym programu praktyk, przez jednostki i Wydział.  

Środowisko studenckie (w tym szczególnie na studiach o specjalnościach o 
ukierunkowaniu praktycznym, jak np. specjalności tłumaczeniowe) sygnalizuje zbyt małą 

ilość zajęć w bloku praktycznym. Ze swojej strony pracodawcy odmawiają przyjmowania 
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praktykantów przy mocno okrojonych godzinach przeznaczonych na praktyki z powodu zbyt 
dużych kosztów ponoszonych przez nich (są zainteresowani wydłużaniem czasu trwania 

praktyki zawodowej). W wielu przypadkach dla studenta jest to pierwszy kontakt z 
warsztatem praktycznym na rynku pracy, więc zwiększenie liczby godzin byłoby celowe.  

 Narzędzia oceny podyktowane pracodawcom przez Wydział nie miały charakteru 
ustandaryzowania i były przerzucone na działania podjęte przez poszczególne jednostki WF. 

Zarządzenie nr 115/2013 Rektora UWr z dn. 25.07.2013 r. w sprawie organizacji praktyk 
przewidzianych w programach kształcenia w UWr wprowadza jednak ujednoliconą postać 
dokumentowania praktyk zawodowych od r. akad. 2013/2014 (por. zał. 1-6). Nadzór 
merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyk należy do dziekana i koordynatorów 
praktyk. Natomiast praktyki nauczycielskie organizowane i nadzorowane są przez Centrum 
Edukacji Nauczycielskiej. Realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego. Praktyki w opinii WF są 
integralną częścią procesu kształcenia (por. Raport Samooceny, s. 44).  
 Instytuty, w ramach prowadzonych przez siebie kierunków studiów, gdzie w 
programie przewidziano praktykę zawodową, indywidualnie stosują wewnętrzne Programy 
Praktyk i Instrukcje. Zauważono w trakcie analizowania dokumentacji pewne odstępstwa od 
wymaganej liczby zrealizowanych godzin w trakcie praktyki nauczycielskiej (IFA – praktyki 
nauczycielskie). Niektóre Instytuty stosują ewaluację i hospitację praktyk (np. IFG – 

hospitacje, a KFN – ewaluację) dla pozyskiwania dodatkowych informacji. Należy podkreślić, 
iż zaangażowanie pracodawców we współpracę z instytutami dotyczy głównie przyjmowania 

studentów na praktyki (deklaracje pracodawców przedstawiono ZO PKA).  
 Ciekawą formą współpracy ze środowiskiem pracodawców jest przystąpienie do 

wspólnych projektów unijnych zmierzających do lepszego wypracowania programu praktyk 
zawodowych. IFP jest w trakcie realizacji projektu dla specjalności nauczycielskiej ,,Poprawa 

jakości przygotowania studentów do pracy w zawodzie nauczyciela’’ (1.06.2012-30.04.2015), 
gdzie w programie przewidziano wypracowanie nowego programu praktyk nauczycielskich, 

przygotowanie szkół do organizacji i prowadzenia praktyk pedagogicznych dla studentów. 
Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja środowiskowa służąca wymianie 

poglądów między środowiskiem akademickim a pracodawcami. IFA wraz z FUNMEDIA jest 
współorganizatorem projektu ,,Kurs dotyczący przygotowania praktyk dla studentów. 

Obsługa platformy edukacyjnej dla nauczycieli ‘’ (realizacja 2014/2015). Celem projektu jest 
wdrożenie studentów do rozwiązań e-learningowych w pracy nauczycielskiej. Ponadto 

dodatkowym potwierdzeniem efektów kształcenia przez pracodawcę i koordynatora praktyk 
z ramienia Uczelni jest wymaganie Sprawozdań z przebiegu praktyki sporządzane przez 
studentów w języku studiów np. praktyka na filologii niderlandzkiej.   

W ocenie Zespołu PKA rozproszenie działań związanych z zapewnieniem udziału 
pracodawców  w określaniu i ocenie efektów kształcenia, nieformalny charakter tych działań, 

zróżnicowanie zakresu i intensywności współpracy z pracodawcami, brak 
ogólnowydziałowych procedur zapewnienia udziału pracodawców (poza ogólnym 

zaleceniem) uniemożliwia systematyczny wpływ pracodawców na określanie i ocenę efektów 
kształcenia. Wydział Filologiczny UWr nie dysponuje także narzędziami pozwalającymi na 

dokonanie oceny udziału pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia (taka 
ocena nie była przeprowadzana), ani nie określił sposobów przeprowadzenia działań 

naprawczych, korygujących lub doskonalących w tym zakresie. 

Zespół Oceniający PKA rekomenduje, by, w ślad za zaleceniem sformułowanym w 

dokumencie „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach 
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prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć 
dydaktycznych)”, opracować i wdrożyć procedury zapewniania udziału pracodawców w 

określaniu i ocenie efektów kształcenia na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na 
WF UWr, a także oceny tego udziału i podejmowania działań naprawczo-korygujących oraz 

doskonalących. W opinii Zespołu PKA stworzenie warunków do systemowego udziału 
pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia w istotnym stopniu sprzyja 

dostosowaniu efektów kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, a tym samym 
podnosi szanse absolwentów na zatrudnienie. 

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

pracy, 
 

Na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na WF UWr nie zostały wdrożone procedury 
pozwalające na systematyczne monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów 

kształcenia na rynku pracy, pomimo, iż istnieją po temu przesłanki, zarówno w przepisach 
prawa ogólnie obowiązującego, jak i w wewnętrznych regulacjach uczelnianych i 

wydziałowych. W zarządzenie Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 21 
marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i 

realizacji programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, w załączniku nr 6, w którym 
określony został wykaz informacji i dokumentów składających się na opracowaną przez 
jednostkę prowadzącą studia dokumentację programu kształcenia, znajduje się wymóg 
określenia sposobu i metody monitorowania karier absolwentów oraz sposobu 
uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami 
rynku pracy. Także w dokumencie „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu 
kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” zawarta jest deklaracja, iż wewnętrzny 
system zapewnienia jakości kształcenia na WF UWr uwzględnia m.in. „wnioski z 
monitorowania kariery zawodowej absolwentów”. W dokumencie tym nie określono jednak 
sposobu wykorzystania wniosków z monitorowania karier zawodowych. 

Pomimo braku procedur, na Uczelni podejmowane są działania mające na celu 
badanie losów absolwentów m.in. przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i 

Absolwentów – Biuro Karier (jednostka międzywydziałowa UWr). BK uczestniczyło w 
realizacji projektu: ,,Nowoczesny Uniwersytet – kompetencja i jakość w zarządzaniu’’ 

(realizacja 2013-2014), gdzie przedstawiono pierwszy raport zatytułowany: ,,Sylwetka  
absolwenta UWr wg pracodawców’’. W badaniach skupiono się na wizerunku absolwenta, 
metodach rekrutacji, deficytach kompetencyjnych absolwentów oraz wiedzy i umiejętności 
pożądanych przez pracodawców w różnych branżach współpracujących z uczelniami.  

 W styczniu 2014 r. zorganizowano seminarium tematyczne ,,Dlaczego Uniwersytet 
Wrocławski (nie) kształci bezrobotnych’’. Zastosowana nowatorska formuła spotkania o 
charakterze open space pozwoliła na większe zaangażowanie się wszystkich uczestników 
seminarium w dialog (więcej informacji nt inicjatyw podejmowanych przez BK a związanych z 
monitorowaniem losów absolwentów por. Sprawozdanie z działalności BK za okres 

1.01.2013-31.12.2013). W ramach działań biura powstaje baza studentów i absolwentów 
UWr. W bazie tej zarejestrowano jest 1496 słuchaczy/absolwentów z Wydziału (1444 z 

filologii, 327 z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 87 z informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa oraz 38 z bliżej nieokreślonych – dane BK).  
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 Drugi poziom monitorowania losów absolwentów znajduje się w obrębie działań 
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia i na poziomie inicjatyw 

podejmowanych przez poszczególne jednostki WF. Wszystkie one jednak, w ocenie ZO PKA, 
nie noszą znamion rozwiązań systemowych, a jedynie okazjonalnych kontaktów i spotkań 

absolwentów oraz imprez instytutowych. Nie przedstawiono badań losów absolwentów w 
odniesieniu do wymagań Ustawy w zakresie prowadzenia obowiązujących badań oraz nie 

przedstawiono żadnych raportów.  
W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA mógł się zapoznać także z wynikami 

ankiety dla osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim (dokument „Wyniki 
ankiety i jej podsumowanie”, bez oznaczenia autorstwa oraz daty opracowania). Badaniami 
zostali objęci absolwenci, którzy ukończyli studia w roku 2012 (w udostępnionym 
dokumencie zawarta jest informacja, iż badania zostaną także przeprowadzone wśród osób 
kończonych studia w roku akademickim 2012/2013, jednak raport  z tych badań nie został 
udostępniony w trakcie wizytacji). Kwestionariusz ankiety, którym posłużono się w 
badaniach osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim jest rozbudowany, 
pozwala na dokonanie oceny satysfakcji z ukończonych studiów, a także na zebranie danych 
dotyczących samooceny stopnia uzyskania w wyniku studiów kompetencji ogólnych 
niezbędnych na rynku pracy. Wyniki kwestionariusza pozwalają na ocenę efektów 
kształcenia badanych absolwentów na rynku pracy (opublikowane na stronie WWW pod 

adresem http://uni.wroc.pl/studia/system-jako%C5%9Bci-kszta%C5%82cenia/dokumenty-
ukjk>, dane odnoszą się do poszczególnych wydziałów, których absolwenci  wzięli udział w 

badaniu, jednak nie odnoszą się do poszczególnych kierunków studiów, co ogranicza 
przydatność tych wyników do doskonalenia programów kształcenia dla kierunków studiów.  

Na Wydziale Filologicznym UWr informacje o losach absolwentów w celu oceny 
efektów kształcenia na rynku pracy są zbierane w poszczególnych jednostkach 
wewnętrznych w sposób incydentalny, niepodporządkowany wytycznym lub procedurom 
ogólnowydziałowym. Nie jest określony zakres gromadzonych danych, ani sposób ich 
zbierania, opracowania i dokumentowania, a także uogólnienia. Wiedza o losach 
absolwentów jest w poszczególnych jednostkach z konieczności niepełna, gdyż uzyskiwana 
była często w wyniku kontaktów nieformalnych, np. za pośrednictwem opiekunów prac 
dyplomowych, w niektórych jednostkach główna uwaga jest poświęcana absolwentom, 
którzy osiągnęli sukces. Poza kontaktami nieformalnymi, jako narzędzie komunikacji są 
wykorzystywane media społecznościowe. Wprawdzie działania nieformalne dają wstępną 
orientację o stanie zatrudnienia i losów absolwentów danego kierunku (Np. IFS – absolwenci 

odpowiedzieli na apel pracowników zamieszczony na forach społecznościowych o 
przedstawienie swojej ścieżki kariery po ukończonych studiach filologicznych). Pozwoliło to 

na wstępne ustalenie, iż 80 absolwentów filologii znalazło zatrudnienie, choć nie zawsze jest 
ono zgodne z pierwotnym wykształceniem. Prywatną działalność gospodarczą podjęło 15% 

absolwentów. Nieformalne kontakty środowiska akademickiego, podejmowane z licznymi 
placówkami, instytucjami, instytutami czy Towarzystwami, zatrudniającymi absolwentów, 

dają pewną wiedzę na temat losów absolwentów. Nie mają one jednak rozwiązań 
systemowych i nie zapewniają tworzenia reprezentatywnej grupy badawczej, a jedynie 

przypadkową, dla potrzeb Wydziału. Nie stwierdza się wypracowanych, bądź znajdujących 
się w fazie przygotowawczej, działań zmierzających do wywiązywania się z obowiązującego 

monitorowania losów absolwentów na Wydziale.          

http://uni.wroc.pl/studia/system-jako%C5%9Bci-kszta%C5%82cenia/dokumenty-ukjk
http://uni.wroc.pl/studia/system-jako%C5%9Bci-kszta%C5%82cenia/dokumenty-ukjk
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W ocenie Zespołu PKA informacje o losach absolwentów uzyskiwane w 
poszczególnych jednostkach wewnętrznych WF UW w wyniku incydentalnych, nieformalnych 

kontaktów są niewystarczające do oceny efektów kształcenia na rynku pracy. Oceny tej nie 
umożliwiają również wyniki działań podejmowanych na poziomie Uczelni (badania 

absolwentów w roku 2012). Kwestionariusz zastosowany w badaniach przeprowadzonych 
przez Uczelnię zawiera pytania pozwalające na zebranie danych dotyczących oceny efektów 

kształcenia na rynku pracy, jednak opracowanie wyników nie pozwala na odniesienie ich do 
poszczególnych kierunków studiów. 

Zespół Oceniający PKA rekomenduje podjęcie na WF UWr działań mających na celu 
wdrożenie procedur monitorowania losów absolwentów oraz wykorzystanie wyników 
monitorowania do oceny efektów kształcenia na rynku pracy, a także jako informacji 
zwrotnej wykorzystywanej w systematycznym doskonaleniu programów kształcenia 
mających na celu lepsze dostosowanie programów do potrzeb rynku pracy. Wymaga to 
określenia na poziomie ogólnowydziałowym zakresu gromadzonych danych, 
zaprojektowania narzędzi do gromadzenia i sposobów analizy danych, a także wykorzystania 
wyników dla podejmowania decyzji o działaniach korygujących i doskonalących. Pożądane 
byłoby również takie opracowanie rezultatów badań prowadzonych na poziomie uczelni, by 
prezentacja wyników oceny efektów kształcenia na rynku pracy obejmowała poszczególne 
kierunki studiów. 

 
d) monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, 

 
Na Wydziale Filologicznym UWr nie wdrożono procedur, których celem jest monitorowanie i 
okresowe przeglądy programów kształcenia, pomimo, iż w regulacjach ogólnouczelnianych 
oraz rekomendacjach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  określone zostały  wyraźne 
przesłanki  dla podjęcia działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem takich procedur.  

W § 4 uchwały Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 30 listopada 

2011 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia znajduje się zapis, iż zakres działania Uczelnianego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje m.in. „analizę, ocenę i okresowy przegląd 
programów kształcenia”. 

W § 3 zarządzenia Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 21 marca 
2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i 

realizacji programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim znajduje się  sformułowanie, 
iż  „Programy kształcenia […] podlegają w toku ich realizacji oraz po zakończeniu każdego 
kolejnego określonego etapu kształcenia (semestru/roku) ocenie (ewaluacji), w tym również 
w zakresie efektów kształcenia”. Zadanie oceny programów kształcenia zostało przypisane 
wydziałowym (kierunkowym) zespołom ds. oceny jakości kształcenia. W tym samym  
zarządzeniu Rektora zawarty jest wymóg wykorzystania wyników monitorowania i 
przeglądów programów kształcenia do doskonalenia programów kształcenia, a także 
przedstawienia przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na posiedzeniu rady 
jednostki wyników oceny programów kształcenia i informacji o podjętych działaniach 

doskonalących.   

W dokumencie „Rekomendacje Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące 

działań na rzecz jakości kształcenia” (niedatowany) znajduje się zalecenie odnoszące się do 
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„ustalenia procedury i harmonogramu opracowania rocznego raportu oceny programów 
kształcenia i ich realizacji oraz propozycji działań dla ich doskonalenia zgodnie z § 3 

Zarządzenia Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego”. Również w dokumencie 
„Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” 
zawarte jest m.in. zalecenie dla Dyrektorów Instytutów/Kierowników Katedr dotyczące 

„dbałości o jakość programów kształcenia, ciągłe ich monitorowanie, w razie potrzeby 
modyfikacji i aktualizacji”. Zadaniem WZJK jest m.in. „opiniowanie  nowych programów 
kształcenia oraz zmian w dotychczasowych programach na poszczególnych kierunkach i 
specjalnościach studiów prowadzonych na Wydziale”. Podobne zalecenie znalazło się w 
dokumencie „Pakiet zaleceń projakościowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego” (opracowanym przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia na 
podstawie rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia). Jednak zgodnie z 
informacją uzyskaną w trakcie wizytacji zalecenia te nie zostały dotychczas zrealizowane.  

Programy kształcenia oraz efekty są poddawane w poszczególnych jednostkach 
wewnętrznych WF UWr ocenie, której wyniki są wykorzystywane m.in. do aktualizacji 
programu, dostosowaniu kształcenia do oczekiwań studentów. Jednak działania te nie mają 
charakteru systemowego i nie są prowadzone według jednolitej ogólnowydziałowej 
procedury określającej ramy i zakres monitorowania programów kształcenia, harmonogram 

oraz osoby (zespoły) odpowiedzialne za jego prowadzenie i wykorzystanie wyników do 
doskonalenia programów kształcenia. W jednostkach WF UWr zapewnieniem i 

doskonaleniem jakości kształcenia zajmują się rady jednostek, komisje dydaktyczne, zespoły 
kierunkowe, powołane do opracowania programów kształcenia zgodnych z KRK dla 

Szkolnictwa Wyższego i kontynuujące swoją działalność. Struktury organizacyjne, 
kompetencje, intensywność działań są bardzo zróżnicowane w poszczególnych jednostkach. 
Np. w Instytucie Filologii Germańskiej została powołana komisja ds. zmian w programach 
nauczania na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (w materiała ch 
udostępnionych w trakcie wizytacji nie ma informacji o powołaniu podobnych ciał w innych 
jednostkach),  w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa komisja dydaktyczna 
przyjęła regulamin działania (datowany na 5 lutego 2013). W materiałach nie ma informacji o 
regulaminach komisji w innych jednostkach (zresztą nie w każdej jednostce działa komisja 
dydaktyczna, np. w Instytucie Filologii Słowiańskiej jej rolę pełni Rada Instytutu). 

Brak jednolitej metodyki monitorowania i okresowych przeglądów programów 
kształcenia  uniemożliwia dokonanie ich oceny (corocznej i w większych odstępach czasu) na 

poziomie ogólnowydziałowym, przeprowadzenie porównań, zidentyfikowanie szans 
rozwojowych oraz zagrożeń związanych z kształtowaniem oferty dydaktycznej Wydziału.  

W ocenie Zespołu PKA, WSZJK na WF UWr w odniesieniu do monitorowania i 
okresowych przeglądów programów kształcenia nie spełnia swoich zadań nawet w 
elementarnym stopniu. 

Zespół Oceniający PKA rekomenduje stworzenie ogólnowydziałowej ramy 
organizacyjnej dla monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia na 
wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale, zgodnie z regulacjami 

ogólnouczelnianymi, rekomendacjami Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz 
„Pakietem zaleceń projakościowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego”. Podstawą dla stworzenia takiej ramy mogą być rozproszone 
przedsięwzięcia w  zakresie oceny programów kształcenia podejmowane w jednostkach 
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wewnętrznych WF, jednak pożądane byłoby uzgodnienie na poziomie Wydziału elementów 
programów kształcenia podlegających monitorowaniu i okresowej ocenie, ustalenie 

harmonogramu monitorowania i okresowych ocen, podział kompetencji między ciałami 
wydziałowymi i funkcjonującymi w poszczególnych jednostkach w zakresie monitorowania i 

okresowych przeglądów programów kształcenia, kompetencji poszczególnych ciał 
wydziałowych i działających w jednostkach w inicjowaniu i realizacji działań naprawczych i 

doskonalących oraz w weryfikacji skuteczności tych działań. 

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

efektów ich kształcenia, 
 
Ogólne zasady oceniania studentów na WF UWr są określone w Regulaminie studiów na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Zasady te spełniają wymogi bezstronności oceniania, równego 
traktowania studentów, równomiernego obciążenia studentów egzaminami, określają 
warunki przechodzenia na kolejne etapy studiów oraz ich zakończenia, zapewniają 
studentom prawo do informacji o wynikach egzaminów i zaliczeń, a także możliwość 
odwołania się w przypadku, gdy student kwestionuje zasadność odmowy zaliczenia lub 
otrzymanej oceny oraz w przypadku kwestionowania prawidłowości przeprowadzenia 
egzaminu. 

Ogólne zasady oceniania doktorantów, zawarte w Regulaminie studiów 
doktoranckich, są znacznie mniej rozbudowane, w porównaniu do zasad odnoszących się do 
oceniania studentów, spełniają jednak podstawowe wymogi.  W zasadach zostały określone 
główne kryteria oceny, częstość jej przeprowadzania oraz wskazane zostały osoby 
odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny, a także warunki przechodzenia na kolejne etapy 
studiów doktoranckich. Doktorantom zostało zagwarantowane  prawo  do odwołania od 
oceny. 

Elementarne wymogi spełniają także zasady oceniania słuchaczy studiów 

podyplomowych zawarte w Regulaminie studiów podyplomowych, choć zasady te 
ograniczają się do wymogu podania słuchaczom przez prowadzącego zajęcia zasad zaliczania 

przedmiotów i zdawania egzaminów oraz wskazania przesłanek do skreślenia z listy 
słuchaczy i wznowienia studiów. 

Zasady weryfikacji efektów kształcenia są określone w programach kształcenia na 
poszczególnych rodzajach studiów, w sylabusach poszczególnych przedmiotów, w tym 

praktyk zawodowych  oraz w opisie warunków ukończenia studiów. Na WF UWr określone 
zostały Zasady weryfikacji efektów kształcenia, opracowane przez Wydziałową Komisję ds. 
Oceny Jakości Kształcenia (dokument niedatowany, nieuchwalony przez Radę Wydziału, 
został udostępniony w trakcie wizytacji). Zasady weryfikacji można uznać za sposób 
zapewnienia na Wydziale Filologicznym UWr spełniania podstawowych warunków, jakim 
powinny odpowiadać metody weryfikacji efektów kształcenia, jak kompleksowość 
weryfikacji, dobór sposobów i narzędzi weryfikacji, odpowiednich do zakładanych efektów 
kształcenia, zapobieganie i reagowanie na zachowania nieetyczne i niezgodne z prawem 
(kontrola antyplagiatowa). 

Wizytowana Jednostka nie wprowadziła procedur umożliwiających studentom ocenę 
i weryfikację zasad oraz systemu oceniania studentów. Wydział nie prowadzi również 

ankietyzacji, ani innych działań projakościowych, które umożliwiałyby środowisku 
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studenckiemu weryfikacje efektów uczenia się. Elementy wskazanej oceny pośrednio można 
odnaleźć w kwestionariuszach oceny studenckiej funkcjonujących w poszczególnych 

Instytutach. Z uwagi na odrębny charakter oraz incydentalność wskazanych badań 
ankietowych, ocena prowadzonych działań nie jest możliwa.  

W ocenie Zespołu PKA na Uczelni oraz WF UWr zostały opracowane poprawne zasady 
zapewniające prawidłowość procesów oceny studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych  oraz doboru metod weryfikacji efektów kształcenia. Na WF UWr nie są 
prowadzone działania mające na celu ocenę ogólnych zasad oceniania oraz metod 
weryfikacji efektów kształcenia, a co za tym idzie nie wykorzystywano wyników takich 
działań do korekty lub doskonalenia ogólnych zasad oceniania studentów, doktorantów i 
słuchaczy studiów podyplomowych oraz weryfikacji metod ich kształcenia. W rozwoju 
funkcjonowania WSZJK na WF UWR w zakresie oceny zasad oceniania studentów, 
doktorantów i słuchaczy oraz weryfikacji efektów ich kształcenia został zakończony etap 
przygotowawczy. Zespół oceniający PKA rekomenduje podjęcie działań mających na celu 
opracowanie sposobów oceniania ogólnych zasad oceniania oraz metod weryfikacji efektów 
kształcenia oraz wykorzystania wyników tej oceny  do doskonalenia w tym zakresie. Działania 
te mogłyby być powiązane z opracowaniem i wdrożeniem ogólnowydziałowych procedur 
monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia, gdyż metody weryfikac ji 
efektów kształcenia oraz ogólne zasady oceniania stanowią jeden z kluczowych elementów 

programu kształcenia. Zalecane jest także włączenie w ocenę metod weryfikacji efektów 
kształcenia oraz zasad oceniania wszystkich grup interesariuszy, w tym w szczególności 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych celem obiektywizacji 
wskazanego procesu. 

 

f) ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także 
przez studentów, doktorantów i słuchaczy,  oraz realizowanej polityki kadrowej, 

 
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WF UWr podlegają ocenie okresowej oraz ocenie 
studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w ramach oceny zajęć 
dydaktycznych, a także ocenie innych nauczycieli akademickich Wydziału w ramach  
hospitacji zajęć dydaktycznych, co także potwierdzają przedstawiciele środowiska 
studentów. 

Zasady oceny okresowej nauczycieli są określone w Statucie Uniwersytetu 

Wrocławskiego (Rozdz. 5). Ocena okresowa obejmuje, zgodnie z postanowieniami Statutu, 
dorobek w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych,  kształcenia i wychowania 
studentów oraz uczestniczenia w pracach organizacyjnych. Przy dokonywaniu oceny 
nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych 
należy, zgodnie z postanowieniami statutu uwzględnić „oceny przedstawiane przez 
reprezentatywne grupy studentów i doktorantów w ankietach, wypełnianych anonimowo po 
zakończeniu każdego semestru”. Rada WF UWr podjęła 26 lutego 2013 r. uchwałę w sprawie 
przyjęcia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale 
Filologicznym. Zgodnie z postanowieniami uchwały przy ocenie działalności dydaktycznej 

uwzględniana jest informacja o obciążeniu dydaktycznym pracowników, liczba 
wypromowanych prac magisterskich i licencjackich oraz opinie studentów uzyskiwane na 
podstawie ankiet. Sposób, harmonogram, organizacja oraz opracowanie i wykorzystanie 
wyników oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów nie podlegają na WF 
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UWr ujednoliconej ogólnowydziałowej metodyce. Działania te są prowadzone według 
odrębnych reguł wypracowanych w poszczególnych jednostkach wewnętrznych ocenianego 

Wydziału. Reguły te nie zostały przyjęte w poszczególnych jednostkach w sposób formalny, 
np. w materiałach udostępnionych w trakcie wizytacji znajduje się dokument „Procedura 

przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych w Instytucie Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego” (opracowany przez Przewodniczącą 

Zespołu do spraw ewaluacji zajęć dydaktycznych, datowany na 2.09.2010 r.), jednak nie ma 
potwierdzenia, że dokument ten został przyjęty przez Radę Instytutu lub Radę Wydziału. W 
materiałach udostępnionych przez inne jednostki znajdują się opisy sposobów postępowania 
przy dystrybucji i opracowaniu oraz wykorzystaniu wyników oceny zajęć dydaktycznych, 
sposoby te nie zostały jednak usankcjonowane formalnymi decyzjami uprawnionych 
organów Instytutowych lub Wydziałowych. W poszczególnych jednostkach nie są także 
stosowane ujednolicone na poziomie Wydziału sposoby i częstość dystrybucji 
kwestionariuszy, a także zasady doboru zajęć i nauczycieli podlegających ocenie przez 
studentów i doktorantów. Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie wizytacji za organizację 
oceny zajęć dydaktycznych przez słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykorzystanie 
wyników tej oceny są odpowiedzialni kierownicy studiów podyplomowych. 

Także środowisko studentów podziela zastrzeżenia braku procedur które 
umożliwiłaby jednolite i kompleksowe funkcjonowanie procesu ankietyzacji na wizytowanym 

Wydziale. W chwili obecnej badania ankietowe są przeprowadzane w Instytutach i są 
odrębne dla  poszczególnych kierunków studiów. Studenci negatywnie oceniają, iż wskazane 

postępowania nie mają powszechnego i kompleksowego charakteru, a oceny dokonywane w 
tym zakresie nie obejmują wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Zastrzeżenia 

ich budzi również fakt zróżnicowania pytań zawartych w kwestionariuszach ankiet dla 
poszczególnych kierunków studiów. Treści zawarte w kwestionariuszach są przedstawiane w 
formie zamkniętych lub otwartych pytań, które dotyczą różnych as pektów funkcjonowania 
Uczelni. Wprawdzie w niektórych Instytutach wizytowanego Wydziału proces ankietyzacji 
jest przeprowadzony w sposób kompleksowy (przykładem jest Instytut Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej), lecz zdarzają się również sytuacje, że studenci nie mają możliwości 
pełnego i cyklicznego uczestnictwa w omawianym proces ie. Negatywnie należy ocenić 
również brak informacji zwrotnej, dotyczącej wyników badania ankietowego, skierowanej do 
środowiska studenckiego. Problemem jest także nieuwzględnienie Samorządu Studenckiego 
w poszczególnych etapach funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia.  

Wyniki procesu ankietyzacji są analizowane i wykorzystywane w doskonaleniu jakości 
kształcenia w różnym stopniu, w zależności od funkcjonowania i formy badania ankietowego 

w poszczególnych Instytutach.  
We wskazanych sytuacjach ocena funkcjonowania procesu ankietyzacji na Wydziale 

nie jest możliwa z punktu widzenia oceny studenckiej, z uwagi na brak systemu 
funkcjonującego na poziomie Jednostki.   

Na podstawie materiałów udostępnionych w trakcie wizytacji Zespól Oceniający PKA 
mógł się zapoznać z przykładowymi ocenami dokonywanymi przez studentów i doktorantów 

oraz   przykładowymi raportami z oceny zajęć dokonywanej przez studentów i doktorantów. 
Raporty te mają także bardzo zróżnicowane, w zależności od poszczególnych jednostek, 

formy i nie podlegają uogólnieniu na poziomie Wydziału. Z kolei uczestnicy studiów III 
stopnia pozytywnie oceniają fakt, iż w przypadku niskiej oceny zajęć lub pracy wykładowcy 

nastąpiła zmiana prowadzącego lub modyfikacji programowych. Przedstawiciele Wydziału 
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zwracają jednak uwagę na  niedoskonałość metody ankietowania, która wiąże się z 
niewielkim udziałem doktorantów w ewaluacji i małym stopniem zwrotu ankiet.  

Zastosowanie w lutym 2014 r. zaproponowanej przez Samorząd nowej ankiety internetowej 
także nie przyniosło większej reprezentatywności badania. Rekomenduje się zwiększenie 

działań promujących ankietyzację wśród doktorantów, celem uzyskania jeszcze bardziej 
miarodajnych wyników badania, które pozwolą na wprowadzenie w jednostce odpowiednich 

działań naprawczych. 

Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA stwierdzili, iż 
indywidualnie mają oni dostęp do wyników ankiet studenckich i  celem weryfikacji oceny 

uczestniczą w spotkaniach z opiekunem naukowym lub kierownikiem katedry, co jest 
ocenione pozytywnie. 

Zgodnie z deklaracją uzyskaną w trakcie wizytacji, a także zaleceniami 

sformułowanymi w dokumentach Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, na 
WF planowane jest wprowadzenie ujednoliconego wzoru protokołu pohospitacyjnego 

(projekt został opracowany), zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów i jej 
dystrybucja za pośrednictwem systemu USOS.  

Sytuacja podobna do tej związanej z oceną zajęć dydaktycznych przez studentów i 
doktorantów występuje na WF UWr także w odniesieniu do hospitacji zajęć dydaktycznych. 
Jednostki wewnętrzne Wydziału przeprowadzają hospitacje zajęć według własnych reguł, 
posługując się  opracowanymi w jednostkach wzorami protokołów pohospitacyjnych. W 
materiałach udostępnionych w trakcie wizytacji znajdowały się zasady przeprowadzania 
hospitacji w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (dokument datowany na 
27 listopada 2012 r.) oraz w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i 
Orientalnych (dokument bez daty). Na podstawie materiałów udostępnionych w trackie 
wizytacji nie można stwierdzić, czy dokumenty te zostały przejęte w sposób formalny przez 
uprawnione organy w jednostkach. W odniesieniu do pozostałych jednostek, zespól 
oceniający mógł się zapoznać z przykładowymi protokołami pohospitacyjnymi. 

Za korzystne rozwiązanie należy uznać, że zajęcia prowadzone przez doktorantów są 

hospitowane przez opiekunów naukowych/promotorów (Wzór protokołu pohospitacyjnego 
jest zamieszczony na stronie WWW WF UWr http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-
dokumentow), co potwierdzili sami zainteresowani. Uczestnicy studiów III stopnia 
pozytywnie ocenili proces hospitacji zajęć dokonywanych przez kierowników zakładów 
i opiekunów/promotorów. Hospitowane zajęcia są omawiane i odpowiednio oceniane w 
formie karty oceny zajęć dydaktycznych. Wyniki tej oceny stanowią składnik przy 
przyznawania stypendiów doktorantom; wnioski płynące z tej oceny są uwzględniane przy 
doskonaleniu procesu dydaktycznego (w zakresie prowadzących, metod, narzędzi itp.), co 
przyjmuje się jako korzystne rozwiązanie. 

 

Na WF UWr, podobnie jak na całej Uczelni planowane jest także wprowadzenie oceny 
okresowej pracowników zatrudnionych na stanowiskach nienauczycielskich, w tym 
pracowników administracyjnych  obsługujących proces kształcenia. Dowodem na to jest 

wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie Zarządzenie Nr 
5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 21 stycznia 2014 r. Także w materiałach 

udostępnionych w trakcie wizytacji np. w protokole z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. 

http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-dokumentow
http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-dokumentow
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Oceny Jakości Kształcenia (z 15 stycznia 2013 r.) znajduje się zapis dotyczący „potrzeby 
przeprowadzania ankiet dotyczących pracy dziekanatu i administracji, […].” wraz z 

spostrzeżeniem o konieczności udziału studentów w opracowaniu kwestionariusza. W 
trakcie wizytacji Jednostka nie przedstawiła do wglądu  kwestionariusza takiej ankiety, 

podobnie jak i  raportu z przeprowadzonych badań. 

W opinii Zespołu PKA na WF UWr prowadzona jest ocena jakości kadry realizującej 
proces kształcenia, w ocenie tej uwzględnia się wyniki ankietyzacji studentów i doktorantów. 
Jednak aktywność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu 
ds. Oceny Jakości Kształcenia jest w tym zakresie bardzo niewielka, a funkcjonowanie WSZJK 
w odniesieniu do oceny jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym 
także dokonywanej przez studentów, doktorantów i słuchaczy oraz realizowanej polityki 
kadrowej ograniczyło się dotychczas do sformułowania zaleceń związanych z 
wypracowaniem ujednoliconych metod działania związanych z oceną kadry dydaktycznej 
oraz do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych dotyczących poprawności obsady zajęć 
dydaktycznych w jednostkach Wydziału. 

  Zespół Oceniający PKA rekomenduje opracowanie i wdrożenie ogólnowydziałowych 

procedur przeprowadzania oceny, opartej na jednolitych dla całego Wydziału kryteriach, a 
także wprowadzenie ogólnowydziałowych regulaminów/zasad przeprowadzania  oceny zajęć 

przez studentów i doktorantów oraz przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych 
obejmujących co najmniej określenie celu, zakresu i przymiotu oceny/hospitacji, terminów, 
osób uprawnionych do przeprowadzenia oceny/hospitacji, częstości i przebiegu 
oceny/hospitacji, sposobu dokumentowania i raportowania oraz udostępniania wyników. 
Pożądane byłoby także doprecyzowanie zasad wykorzystywania wyników oceny zajęć 
dydaktycznych oraz hospitacji w doskonaleniu procesu dydaktycznego. 

Zalecane byłoby również wdrożenie opracowanych na Uczelni procedur oceny 
pracowników administracyjnych wspierających proces dydaktyczny. 

 

g) ocenę poziomu naukowego jednostki, 
 

Procedury odnoszące się do oceny poziomu naukowego jednostki nie są określone w 
funkcjonowaniu WSZJK na WF UWr. Nie jest zatem możliwe dokonanie przez Zespół PKA 

oceny doboru procedur, narzędzi do badania, metod analizy otrzymanych wyników oraz 
mechanizmów weryfikacji skuteczności  działań korygujących, naprawczych i doskonalących 

w zakresie oceny i podnoszenia poziomu naukowego jednostki. 

Niemniej jednak należy zauważyć, że na WF UWr, w uchwale Rady Wydziału z dn. 26 
lutego 2013 w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich, wyszczególnione zostały rodzaje gromadzonych danych odnoszących się do 
dorobku pracowników naukowo-dydaktycznych. Dane gromadzone w celu oceny 

indywidualnych pracowników mogą być także wykorzystane do oceny poziomu naukowego 
poszczególnych jednostek wewnętrznych Wydziału oraz Wydziału w całości.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż na Wydziale gromadzone są dane niezbędne do oceny 
poziomu naukowego WF oraz jego jednostek wewnętrznych, zespół oceniający rekomenduje 
opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania i oceny poziomu naukowego jednostki w 
celu wypracowania systemowych mechanizmów ustawicznego podnoszenia poziomu 
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naukowego oraz zapewnienia zgodności poziomu i kierunków prowadzonych badań z 
kierunkami kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich oraz podyplomowych.   

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

także środki wsparcia dla studentów, 
 
Konieczność zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w tym obszarze jest dostrzegana 
w wewnętrznych regulacjach dotyczących powołania WSZJK na Uczelni oraz zadaniach, kt óre 
zostały w nich przypisane wydziałowym zespołom ds. jakości kształcenia oraz ds. oceny 
jakości kształcenia. W dokumencie „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu 
kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)” określone zostały obowiązki 
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia polegające na „opiniowaniu (na prośbę 
wnioskodawców) wszelkich projektów mających na celu polepszenie stanu bazy 
dydaktycznej: sal dydaktycznych, laboratoriów, bibliotek i ich wyposażenia”. Oceny 
warunków materialnych prowadzenia zajęć nie zawiera projekt ogólnowydziałowego 
protokołu pohospitacyjnego. Obecnie stosowane w poszczególnych jednostkach 
wewnętrznych Wydziału arkusze pohospitacyjne również nie zawierają oceny warunków 
materialnych, w których prowadzone są zajęcia. Jest to o tyle zastanawiające, że już w  

protokole z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  (z 15 stycznia 
2013 r.) widnieje zapis dotyczący „potrzeby przeprowadzania ankiet dotyczących […] bazy 

bibliotecznej (dotyczącej zarówno Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i bibliotek wydziałowych i 
instytutowych), a także bazy materiałowej poszczególnych Instytutów” wraz z 

spostrzeżeniem o konieczności udziału studentów w opracowaniu kwestionariusza. W 
trakcie wizytacji nie został udostępniony kwestionariusz takiej ankiety, ani też  raport z 
przeprowadzonych badań. 

Pomimo, iż istnieją po temu przesłanki, zarówno w regulacjach uczelnianych, jak i w 
działaniach projakościowych prowadzonych na poziomie ocenianego Wydziału, na WF UWr 
nie zostały określone procedury umożliwiające monitorowanie i kompleksową ocenę 
zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej, a także środków 
wsparcia dla studentów. Nie jest też prowadzona systematyczna ocena infrastruktury 
dydaktycznej i środków wsparcia dla studentów. Brak powyższych procedur 
uniemożliwiających  społeczności studenckiej ocenę i weryfikację pozostałych obszarów 
działalności Uczelni  (m.in. infrastruktury, funkcjonowania Biura Karier, Dziekanatu, 

Biblioteki, czy wymiany międzynarodowej) bardzo mocno akcentowali studenci podczas 
spotkania z ZO PKA. Jednocześnie studenci wizytowanego Wydziału mają możliwość 

korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w Instytucie Psychologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Jest 

ono kierowane do całej społeczności studenckiej UWr, w tym osób niepełnosprawnych. 
Warto przy tym zauważyć, że warunki materialne, w jakich prowadzone są zajęcia w 

poszczególnych jednostkach są mocno  zróżnicowane. Na Wydziale są jednostki, które 
pracują w bardzo dobrych lub średnich, ale wystarczających warunkach, jednakże są i takie 
jednostki, w których studenci i pracownicy przebywają w warunkach zagrażających zdrowiu.  

Zespół Oceniający PKA rekomenduje wypracowanie i wdrożenie ogólnowydziałowych 
procedur umożliwiających ocenę  zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i 
naukowej, a także środków wsparcia dla studentów, opracowanie jej wyników oraz 
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doskonalenie i rozwój infrastruktury i środków wsparcia, stosownie do identyfikowanych w 
tym zakresie potrzeb. W tym kontekście pomocne mogłoby być wdrożenie  

ogólnowydziałowej ankiety, której wprowadzenie planowano na Wydziale już na początku 
2013 roku.  

 
i) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości 
kształcenia, 

 
W regulacjach uczelnianych, tj. w zarządzeniu nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań 
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości 
kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia określone zostały zadania Uczelnianego Zespołu ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia (m.in. „monitorowanie i analiza jakości kształcenia na 
wydziałach”; „monitorowanie mobilności studentów i pracowników Uniwersytetu”; 
„inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów, pracowników i 
absolwentów, dotyczących w szczególności programów kształcenia, warunków studiowania, 
efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich”), Uczelnianego Zespołu ds. Oceny 
jakości Kształcenia (m.in. „analiza sprawozdań wydziałowych komisji ds. oceny jakości 

kształcenia”; „analiza wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych”), jak i wydziałowych 
zespołów ds. jakości kształcenia (m.in. „gromadzenie i publikowanie informacji na temat 

kształcenia prowadzonego na wydziale”) oraz wydziałowych zespołów ds. oceny jakości 
kształcenia (m.in. „podejmowanie działań w zakres ie  monitorowania losów absolwentów i 

formułowanie płynących z nich wniosków”; „monitorowanie prawidłowości oceniania 
studentów i doktorantów między innymi poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen z 
poszczególnych przedmiotów/modułów”), które odnoszą s ię do gromadzenia, analizowania i 
wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia.  

Jak dotąd jednak, na WF UWr, o czym była mowa przy ocenie zapewnienia jakości w 
poszczególnych obszarach scharakteryzowanych powyżej, nie zostały określone zasady 
pozwalające na systematyczne i kompleksowe gromadzenie, analizę i opracowanie danych 
odnoszących się do kluczowych czynników mających wpływ na jakość kształcenia, a w 
szczególności zakres gromadzonych danych, metody, narzędzia, częstość oraz harmonogram 
ich gromadzenia, sposoby analizy danych i raportowania  wyników oraz ich wykorzystania w 
doskonaleniu jakości kształcenia. 

Na WF UWr,  w poszczególnych jednostkach wewnętrznych Wydziału gromadzone i 
opracowywane są dane dotyczące niektórych czynników mających wpływ na jakość 
kształcenia, głównie dotyczące wyników oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i 
doktorantów, dane dotyczące wyników hospitacji zajęć dydaktycznych oraz dane niezbędne 
do oceny nauczycieli akademickich w zakresie określonym w przepisach ogólnouczelnianych 
oraz wydziałowych.  

W ocenie Zespołu PKA, co zaznaczono już wyżej,  gromadzenie i wykorzystanie 
danych  w tych zakresach nie ma jednak charakteru systemowego. 

Zespół Oceniający PKA rekomenduje wdrożenie na WF UWr systemu (określenie 
zakresu gromadzonych danych, odpowiedzialności poszczególnych osób za dostarczanie 

danych, metod, narzędzi i harmonogramu gromadzenia, sposobów analizy i raportowania 
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wyników) pozwalającego na kompleksowe gromadzenie danych odnoszących się do 
kluczowych czynników mających wpływ na jakość kształcenia, ich analizę i wykorzystanie w 

doskonaleniu jakości kształcenia. 

 
 

j) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych  informacji o 
programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i 
procedurach toku studiów, 

 
Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 23 stycznia 
2012 r. „gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na 
wydziale” należy do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W dokumencie 
„Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (z kartą oceny zajęć dydaktycznych)”, 
udostępnionym w trakcie wizytacji jako jedno z zadań WZJK wymieniono „kontrolowanie 
sposobu i jakości informowania studentów i kandydatów na studia o kierunkach i 
specjalnościach studiów na Wydziale Filologicznym”. Jednocześnie w tym dokumencie, pod 
adresem  Dyrekcji Instytutów oraz Kierownika Katedry  skierowane zostało zalecenie 
„informowania studentów na bieżąco o programach kształcenia, sylabusach i innych 

ważnych dla toku kształcenia kwestiach (np. o wyborze przedmiotów opcyjnych, trybie 
zdobywania kwalifikacji pedagogicznych itp.); zamieszczania informacji na WWW i w 

systemie USOS” oraz określona została procedura „publicznego dostępu do informacji o 
programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów”, która 

jest nie tyle procedurą, co wyszczególnieniem podstawowych zasad publicznego 
udostępniania informacji, obejmujących zapewnienie „otwartego dostępu do planów 
studiów, kierunkowych efektów kształcenia, sposobie organizacji i procedurach toku 
studiów” [tak w dokumencie], a także określenie miejsc, w których udostępniana jest 
informacja (strony poszczególnych jednostek wewnętrznych Wydziału, strona domowa WF 
UWr oraz system USOS). 

W ocenie Zespołu PKA, WSZJK na WF UWr  obejmuje elementarne procedury 
zapewnienia dostępu do aktualnej informacji o programach studiów, zakładanych efektach 
kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów. Procedury te wymagałyby jednak 
uzupełnienia o bardziej precyzyjne określenie zakresu udostępnianej informacji, wyznaczenia 
osób odpowiedzialnych za przygotowanie, udostępnianie i aktualizację informacji, a także 

rozszerzenia o zasady i metody ewaluacji stosowanych na Wydziale form, zakresu i 
sposobów prezentacji informacji o programach kształcenia i procedurach toku studiów, a 

także badania satysfakcji użytkowników i wykorzystania wyników tych badań do 
doskonalenia publicznego dostępu do informacji o programach kształcenia i procedurach 

toku studiów. Działania takie są zresztą, co wskazano wyżej, zadaniem WZJK, jednak 
szczegółowe procedury postępowania w tym zakresie nie zostały opracowane, a działania nie 

zostały podjęte. Podjęcie na WF UWr zadań mających na celu ewaluację i doskonalenie  
publicznego dostępu  do informacji o programach kształcenia i procedurach toku studiów 
byłoby bardzo pożądane. Jej rozproszenie na stronach poszczególnych jednostek 
wewnętrznych Wydziału, różny stopień kompletności informacji w zależności od jednostki i 
kierunku studiów, zróżnicowane formy prezentacji informacji mogą bowiem powodować  
dezorientację i niezadowolenie użytkowników. Należy także podkreślić, że bardzo podobne 
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stanowisko w tej kwestii sformułowali studenci, w tym także studenci III stopnia w trakcie 
spotkania z ZO PKA. Uważają oni, iż środowisko studenckie ma odpowiedni dostęp do 

informacji dotyczących organizacji procesu kształcenia, w tym informacji  o programach 
studiów i zakładanych efektach kształcenia, które są zamieszczone na stronie Internetowej 

Wydziału i Uczelni oraz przesyłane drogą mailową, co oceniane jest przez doktorantów w 
sposób pozytywny. Zastrzeżenia ich budzi jednak fakt braku procedur dotyczących 

wprowadzania i funkcjonowania systemu oraz kompleksowego przepływu informacji na 
Wydziale. Wskazane postępowania oparte są w dużej mierze o nieformalne działania, które 
uniemożliwiają ocenę oraz weryfikację wskazanych aspektów przez środowisko studenckie.  

Zespół Oceniający PKA rekomenduje udoskonalenie i rozbudowanie na WF UWr 
procedur odnoszących  się do publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie 
przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, 
organizacji i procedurach toku studiów, mających na celu zapewnienie dostępu do 
kompletnej, aktualnej i rzetelnej informacji, o zakresie i sposobie prezentowania zgodnym 
z potrzebami i oczekiwaniami różnych grup użytkowników.    

W obrębie WSZJK funkcjonującego na WF UWr nie sformułowano procedury 
dotyczącej zapobiegania zjawiskom patologicznym i eliminowania  ich.  

Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów „za postępowanie 

uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących przepisów student ponosi 
odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim na zasadach 
określonych w Ustawie i w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego” (§ 6). Zgodnie ze Statutem 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie działają komisje dyscyplinarne: dla 
nauczycieli akademickich, dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów oraz dla 
orzekania w sprawcach dyscyplinarnych doktorantów. Statut określa tryb powoływania 
komisji oraz ich skład. Ponadto na Uczelni działa Stała Senacka Komisja ds. Etyki, która 
„wyraża opinie w zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej sprawach 
związanych z naruszeniem Kodeksu Wskazań Etycznych”. Kodeks ten został uchwalony przez 
Senat UWr w 2011 r. 

W zakresie zapobiegania nieprawidłowościom związanym z naruszeniem cudzej 

własności intelektualnej na WF UWr obowiązuje  Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i 

zasad przygotowania pisemnych prac studenckich na Wydziale Filologicznym, w którym 
określono, na czym polega plagiat, jakie są zasady dozwolonego użytku oraz wskazane 

zostały konsekwencje popełnienia plagiatu przez studenta. Działania w tym zakresie 
podejmowane są także w poszczególnych jednostkach wewnętrznych Wydziału. Na stronie 
Instytutu Filologii Angielskiej dostępny jest dokument Antiplagiarism policy 
<http://www.ifa.uni.wroc.pl/index.php/studia-mainmenu-44>. Zgodnie z informacją 
uzyskaną w trakcie wizytacji na WF stosowana jest także kontrola prac dyplomowych przy 
pomocy programu antyplagiatowego. 

W ocenie Zespołu PKA mechanizmy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia stosowane w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych wymagają na 
WF UWr nadania im rangi formalnej procedury w odniesieniu do zgłaszania i rozstrzygania 

sytuacji konfliktowych, a także spraw związanych z dyskryminacją i poczuciem zagrożenia 
bezpieczeństwa. 

http://www.ifa.uni.wroc.pl/index.php/studia-mainmenu-44
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Zasady wykrywania plagiatów oraz postępowania w przypadku wykrycia 
przywłaszczenia cudzej własności intelektualnej są poprawne.  

 
3) jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania 
jakości i budowy kultury jakości kształcenia.  

 
Dokonanie oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w 
badaniu przez WF UWr jakości kształcenia prowadzonego na poszczególnych kierunkach 
studiów studiach doktoranckich i podyplomowych oraz przeprowadzania weryfikacji i oceny 
działań naprawczych na obecnym poziomie dojrzałości WSZJK na WF UWr. nie jest możliwe. 
System ten znajduje się bowiem w fazie projektowania, a rozproszone, niemające charakteru 
systemowego działania projakościowe realizowane są w poszczególnych jednostkach 
wewnętrznych Wydziału.  

 Zadania w zakresie monitorowania WZSJK na WF UWr są przypisane WZJK, jednak nie 
były  one dotychczas podejmowane. Na obecnym stopniu dojrzałości systemu nie jest też 

możliwe przeprowadzenie oceny skuteczności działań doskonalących odnoszących się do 
samego WSZJK oraz jego procedur i metod oceny poszczególnych czynników mających 

wpływ na jakość kształcenia.  

 

Załącznik nr 4 Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego4 CZĘŚCIOWO  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Struktura WSZJK na WF UWr jest w sensie formalnym zgodna z regulacjami 
wewnętrznymi, obowiązującymi na Uczelni. Jednak poza tą strukturą, w jednostkach 

wewnętrznych Wydziału funkcjonują ciała zajmujące się zapewnieniem jakości (komisje 
dydaktyczne, programowe), których miejsce w strukturze WSZJK na Wydziale oraz relacje z 
Wydziałowymi Zespołami ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia nie 
zostało określone  Podział kompetencji i odpowiedzialności w ramach WSZJK na WF UWr 
nie jest przejrzysty. Procesy podejmowania decyzji w obszarze zarządzania jakością na 
ocenianym Wydziale są nieefektywne, ze względu na brak spójności zróżnicowanych, 
rozproszonych działań projakościowych podejmowanych w sposób autonomiczny, a w 
rezultacie nieskoordynowany w poszczególnych jednostkach wewnętrznych WF UWr. Brak 
jest ustalonych na poziomie Wydziału ram procesowo-proceduralnych oraz organizacyjno-
decyzyjnych dla tych działań. Na ocenianym Wydziale nie został w sposób systemowy 
zapewniony udział przedstawicieli wszystkich kategorii interesariuszy, a w szczególności 
interesariuszy zewnętrznych, w tym pracodawców, na podejmowanie decyzji w zakresie 
zapewnienia jakości kształcenia. 

  
2) Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia na WF UWr nie mają, w obecnej 

fazie dojrzałości systemu, charakteru kompleksowego i nie umożliwiają weryfikacji i oceny 
wszystkich czynników mających wpływ na jakość kształcenia. Na ocenianym Wydziale, w 
stopniu podstawowym, realizowane są działania umożliwiające ocenę jakości kształcenia 
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w zakresie takich obszarów, jak monitorowanie i okresowe przeglądy programów 
kształcenia, ogólne zasady oceniania studentów i doktorantów ora weryfikacja efek tów 

kształcenia, zapewnienie jakości kadry dydaktycznej, zapewnienie publicznego dostępu do 
informacji o programach kształcenia i procedurach toku studiów. Działania te, 

podejmowane w różnym  zakresie i przy zastosowaniu różnych sposobów postępowania, 
w poszczególnych jednostkach wewnętrznych ocenianego Wydziału, nie podlegają 

ogólnowydziałowym procedurom i nie tworzą spójnego systemu obejmującego wszystkie 
formy studiów prowadzonych na Wydziale i wszystkie kluczowe czynniki mające wpływ na 
jakość kształcenia. Mechanizmy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 
mające na celu zapobieganie i eliminację zjawisk patologicznych stosowane na WF UWr nie 
mają charakteru formalnych procedur, poza działaniami dotyczącymi zapobiegania i 
eliminowania zjawisk związanych z nieuprawnionym korzystaniem z cudzej własności 
intelektualnej. Negatywnie należy ocenić, iż wskazane postępowania nie uwzględniają 
Samorządu Studenckiego w poszczególnych etapach funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształcenia oraz informacji zwrotnej skierowanej do 
studentów wizytowanego Wydziału.  

 

3)Efektywność WSZJK na WF UWr w badaniu jakości kształcenia na prowadzonych 
kierunkach studiów oraz studiach doktoranckich i podyplomowych nie jest możliwa do 

ocenienia w obecnej fazie dojrzałości systemu, będącego w trakcie przygotowania do 
wdrożenia. Nie można też dokonać oceny skuteczności sposobów monitorowania WSZJK 

na WF UWr, ze względu na wstępny etap rozwoju systemu. 

 

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

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikującego 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, 

 
Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zostały 

powołane Zarządzeniem nr 7/95 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 16 marca 1995 
r. i wchłaniając działające do tego czasu na Wydziale Filologicznym Studium Doktoranckie 

Filologii Germańskiej przyjęły nazwę Studium Doktoranckie Bibliologii, Językoznawstwa i 
Literaturoznawstwa. Objęły one następujące specjalności: historia książki, 

bibliotekoznawstwo i informację naukową oraz filologie: angielską, germańską, klasyczną, 
niderlandzką, polską, romańską i słowiańską. Z dniem 1 lipca 2003 r. studium to zmieniło 

nazwę na Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego na mocy Zarządzenia nr 56/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego idącym w ślad za Uchwałą nr 59/ 2003 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 11 czerwca 2003 r. Ustaloną w 2003 r. nazwę utrzymano 
podczas procedury ujednolicenia w Uniwersytecie Wrocławskim nazewnictwa studiów 
doktoranckich (prowadzonej przy okazji uchwalania Regulaminu studiów doktoranckich). Te 

ostatnie postanowienia zostały wdrożone Uchwałą nr 93/2007 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dn. 27 czerwca 2007 r. 

Obecnie realizowany program kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich 
Wydziału Filologicznego został przygotowany zgodnie z Uchwałą nr 123/2012 Senatu 
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Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad 
jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na 

studiach doktoranckich. Równocześnie podporządkowano go Zarządzeniu nr 38/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 21 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia 

szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i realizacji programów kształcenia w 
Uniwersytecie Wrocławskim. Uwzględniał on także Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach 
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Opracowany projekt studiów liczył się 
zatem z wymogami ogólnokrajowymi oraz z założeniami ogólnouczelnianymi, ale zestaw 
przedmiotów oferowanych w tym programie słabiej odpowiadał realiom macierzystego 
wydziału. Przede wszystkim tylko częściowo nawiązywał do zakresu badawczego i  
problematyki rozpraw powstających w ramach tych studiów (pomijał potrzeby specjalności 
informacji naukowej i bibliotekoznawczej oraz medioznawczej). Umniejszanie w programie 
wagi treści z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawczej kłóciło się z opisem 
zakładanych efektów kształcenia, gdyż w przedłożonym dokumencie zawsze 
współwystępowały trzy dyscypliny naukowe: 
literaturoznawstwo/językoznawstwo/bibliologia.  

Pomimo takich wymogów przewidziane w programie przedmioty adresowane do 
poszczególnych specjalności uwzględniały wyłącznie reprezentantów literaturoznawstwa i 
językoznawstwa, gdyż sprofilowano je pod kątem tych dwu opcji (Teoria literatury lub 
Językoznawstwo ogólne; Metodyka pracy naukowej literaturoznawcy lub Metodyka pracy 
naukowej językoznawcy; Komparatystyka literacka lub Badania porównawcze w 
językoznawstwie). Z chęci rekompensaty tych niedostatków doktorantom rekrutującym się z 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w obrębie zajęć „ograniczonego 

wyboru”, na które wszyscy studiujący zapisywali się zgodnie z reprezentowaną dyscypliną 
formalnie gwarantowano „wolny wybór”, co oznacza, że mogli zaliczyć przedmioty spoza 

propozycji adresowanej do doktorantów. Wypełniając obowiązki programowe mogli 
wybierać spośród całej oferty UWr, byle wykładowca posiadał stopień naukowy co najmniej 

doktora. Podobne wymogi zapisano przy Przedmiocie wskazanym przez promotora. Rodzi to 
niestosowność nabywania kompetencji na III poziomie kształcenia na podstawie treści 

przekazywanych studentom I i II poziomu. Co więcej sami doktoranci podczas spotkania z ZO 
PKA optowali na rzecz opracowania przedmiotów wydziałowych dedykowanych 

bezpośrednio uczestnikom studiów III stopnia.  

Wobec braku obligatoryjnych zajęć ze współczesnej myśli humanistycznej i 
metodologii nauk humanistycznych obecnie realizowany program Studium Doktoranckiego 

w różnym stopniu przygotowuje do pracy o charakterze badawczym, nie wszystkim też 
umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w 

dziedzinie i obszarze prowadzonych przez doktorantów badań. Można założyć, że doktoranci 
spoza kręgu literaturoznawców i językoznawców tę wiedzę i umiejętności  pewnym zakresie 

uzyskują zaliczając zajęcia odnotowane w programie studiów jako Seminarium doktoranckie 
lub Wykład monograficzny i konwersatorium monograficzne (łącznie 45 godz. na III r.) oraz 

Przedmiot wskazany przez promotora (łącznie 60 godz. na II r.). Praktyka pokazuje jednak, że 
oczekiwania te nie są w pełni zaspokojone, zwłaszcza wtedy, gdy promotorzy swym  

podopiecznym „pozostawiają tzw. wolną rękę”. 
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Doktoranci Wydz. Filologicznego nie będący filologami w wyższym stopniu niż 
pozostali mogą poznać najważniejsze osiągnięcia naukowe i szkoły badawcze w dziedzinie i 

obszarze prowadzonych badań poprzez literaturę przedmiotu, zgromadzoną w dobrze 
zaopatrzonych bibliotekach instytutowych, Bibliotece Uniwersyteckiej i Ossolineum, a także 

poprzez udostępniane im przez uczelnię internetowe bazy danych. Na rozwijanie 
umiejętności wyszukiwania informacji naukowej ukierunkowany został wprowadzony do 

programu studiów doktoranckich wykład Informacja naukowa – 30 godz.). 
 

Co ważniejsze, w programie studiów doktoranckich obecnie realizowanych brakowało 
przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne słuchaczy, kształtujących w nich 
świadomość kulturowych uwarunkowań działalności naukowo-badawczej, czy społecznej roli 
uczonego, albo też pluralizmu kulturowego. Zadowalającej orientacji w ostatnio 
wymienionym zakresie nie mógł przecież zapewnić opcyjnie oferowany przedmiot 
Komunikacja międzykulturowa (zamiennie wybierany z Translatoryką – 30 godz.). 

Biorąc pod uwagę te i inne jeszcze braki programowe doktoranci podczas rozmowy z 
Zespołem Oceniającym PKA wyrażali wiele zastrzeżeń do programu studiów doktoranckich. 
Narzekali na zbyt skąpą ofertę przedmiotów do wyboru, na konieczność płacenia za trzeci 
przedmiot dobrany spoza nieinteresującej ich oferty. Warunki te wydawały się szczególnie 
dotkliwe w sytuacji przeciążenia programu przedmiotami, które w ich ocenie nie były 
przydatne dla ich wąskich specjalności. Przykładowo obowiązkowe dla wszystkich 
przedmioty takie, jak Język mediów, albo Wiedza o książce wcale nie musiały interesować 
literaturoznawców czy językoznawców, podobnie jak Metodyka pracy naukowej 
literaturoznawcy – językoznawcy czy Badania porównawcze w językoznawstwie albo 

Komparatystyka literacka niekoniecznie zajmowały bibliotekoznawcę i medioznawcę. 
Niedostateczne profilowanie zajęć miało kolejne niekorzystne skutki, bo na wielu zajęciach 

(np. na konwersatorium z informacji naukowej) gromadzono wszystkich słuchaczy w liczbie 
około 65 w małej sali ze złą akustyką, co mocno utrudniało odbiór przekazywanych 
wiadomości, albo wzajemne komunikowanie się uczestników spotkania. Dlatego zbyt mało 
wynosili z przedmiotów, które miały pogłębiać ich zaawansowaną wiedzę i umiejętności w 
sferze najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie i obszarze prowadzonych badań. Tę ocenę 
zebrani doktoranci wyrazili w następującej opinii: „nowe przedmioty wyciągnięte znikąd ich 
nie rozwijają”. Doktoranci uważają, że proponowana oferta programowa niewystarczająco 
rozwija ich kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i 
społecznej roli uczonego. Negatywnie ocenili również brak możliwości uczestniczenia w 
konwersatoriach językowych. Na pytanie dlaczego nie oprotestowywali kłopotliwej dla nich 
sytuacji i nie próbowali apelować o wprowadzenie satysfakcjonującego doktorantów składu 
przedmiotów podnoszących ich identyfikację z programem kształcenia odpowiadali, że 
konsultowali propozycje programowe, ale zgłaszane przez nich uwagi przynosiły słabe 
rezultaty. 

Możliwości osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla interesującego ich obszaru 
badawczego były ograniczone przez inny jeszcze nieznośny mankament programu, jakim 
było powtarzanie treści zajęć prowadzonych wcześniej na studiach magisterskich, a nawet 
licencjackich. Doktoranci stwierdzali, że oferowano im przedmioty, które dosłownie 
powielały nazwy, ale też treści programowe, przy czym prowadzili je ci sami pracownicy, z 
jakimi spotykali się na poprzednich poziomach kształcenia. Na takich zajęciach nudzili się, co 

istotniejsze, realizowali przedmioty, które ich nie rozwijały. 
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Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym i badawczo-rozwojowym 
spoczywało zatem w dużej mierze na barkach opiekunów naukowych i promotorów, którzy 

prowadzili seminaria doktoranckie, a także wskazywali podopiecznym jeden z przedmiotów 
najbardziej odpowiedni do tematyki przygotowywanej dysertacji. Promotorzy jednakże 

stwarzali doktorantom niejednakowe możliwości uzyskania zaawansowanej wiedzy 
dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie i obszarze prowadzonych badań. Wśród 

opiekunów naukowych były bowiem osoby bardzo oddane doktorantom, wysoce im 
pomocne, a zarazem wymagające od nich wyrazistych postępów w rozwoju naukowym, ale 
też były słabo zainteresowane swoimi uczniami, prawie nieobecne w procesie dydaktycznym. 
Doświadczający nikłej opieki czuli dyskomfort i niedosyt na wielu płaszczyznach, w tym w 
zakresie przygotowania do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, 
umiejętności z metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych oraz metod i technik 
prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Zapytana o te sprawy Kierownik Studiów Doktoranckich w zasadzie potwierdziła 
obiekcje doktorantów w stwierdzeniu, że na Wydz. Filologicznym w gruncie rzeczy 

kontynuuje się tradycyjne akademickie nauczanie przez przywiązywanie dużej uwagi do 
relacji mistrz uczeń, czyli do uczenia przez praktykę. Przyznała też, że wśród opiekunów są 
również „figuranci”. Zapewniła jednak, że przejmując kierownictwo podjęła starania wokół 
ukrócenia takich sytuacji. 

Braki w programie studium doktoranckiego i wynikająca stąd konieczność 

elastycznego, indywidualnego formowana programu kształcenia utrudnia weryfikację 
prawidłowości doboru zajęć fakultatywnych pod kątem efektów kształcenia doktorantów. 

Okoliczności te sprawiają też, że nabycie przez słuchaczy studium doktoranckiego założonych 
efektów kształcenia, takich jak zaawansowane umiejętności badawcze umożliwiające 

doktorantom rozwiązywanie skomplikowanych problemów naukowych w obrębie 
uprawianej specjalności oraz wniesienie własnego wkładu w jej rozwój, w dużym stopniu 
zależy od odpowiedzialnej i zadowalającej współpracy z opiekunem naukowym i przekonania 
samego doktoranta o konieczności nabycia owych umiejętności. Jak stwierdziło kilku 
doktorantów na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA, właśnie indywidualna wewnętrzna 

potrzeba i autorefleksja skłaniają ich do szukania pomocy w zakresie metodyki i metodologii 
prowadzenia badań naukowych u starszych kolegów z Instytutu. Zdobyte przez doktorantów 

Wydz. Filologicznego umiejętności w tym zakresie potwierdza jednak ich aktywność 
publikacyjna, w tym dorastanie do druku w renomowanych wydawnictwach polskich i 

obcych oraz w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z obszaru własnej 
specjalności badawczej, a także inne formy naukowej aktywności doktorantów Wydziału 

(organizacja badań, konferencje naukowe z referatem, udział w projektach badawczych i 
pracach redakcyjnych, rzadziej granty doktoranckie). 

W sytuacji „skazania na samodzielność” najambitniejsi i najzdolniejsi mogli starać się 
o sformalizowanie swojego położenia przez uzyskanie pozwolenia na studiowanie na 
warunkach studiów indywidualnych. Zasady udzielania takiego pozwolenia doktorantom 
studiujących na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego uchwaliła 

Rada Wydziału w dniu 23 października 2012 r. 

Pewne pozytywne zmiany ma prowadzić nowy program kształcenia opracowany dla 

doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. 
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Odpowiada on wymogom Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 
lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich 

w uczelniach i jednostkach naukowych oraz przepisom Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i 

stypendiów doktoranckich. Program ów został przyjęty przez Radę Wydziału Filologicznego w 
lutym 2014 r. 

Zawiera on istotne zmiany w stosunku do programu poprzedniego (zmniejszona 

liczba ECTS, zmniejszona liczba godzin zajęć, zmieniony zestaw przedmiotów); 
precyzyjniejszy opis szczegółowych zasad zaliczenia semestrów (w tym postępów w pracy 

badawczej oraz praktyk zawodowych), co powinno usprawnić funkcjonowanie studiów 
doktoranckich. W opinii jego autorów, ale także ZO PKA zwiększa on możliwości uzyskania 

efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego te studia dotyczą, 
aczkolwiek ciągle nie zapewnia ich pełnej realizacji. Wprowadzono bowiem przedmioty 

pozwalające rozwijać kompetencje społeczne (ale zlikwidowano Język mediów – bo Wydział 
nie ma uprawnień doktoryzowania w zakresie medioznawstwa , toteż prowadzone studia 

formalnie tego obszaru badawczego nie obejmują, mimo że medioznawcy są reprezentowani 
w strukturze Wydz. Filologicznego i kontynuują studia III stopnia w macierzystej jednostce; 
zrezygnowano także z Wiedzy o książce – przedmiotu należącego do warsztatu 
bibliotekoznawców – choć ci są objęci programem kształcenia). Pomimo zauważonych 
mankamentów nowy program lepiej od poprzedniego odpowiada zakładanym efektom 
kształcenia w zakresie dyscyplin: bibliologia i informatologia, językoznawstwo i 
literaturoznawstwo, bo można je osiągnąć na wprowadzonych do programu takich 
przedmiotach, jak: Wprowadzenie do metodologii nauk, Retoryka tekstu naukowego, 
Dydaktyka praktyczna (do wyboru spośród dydaktyki językoznawstwa, literaturoznawstwa, 

języków obcych i języka polskiego jako obcego), Przedmiot do wyboru (w trzecim semestrze 
oferowana Translatologia lub Komunikacja nowomedialna; w czwartym utrzymano: Badania 

porównawcze w językoznawstwie lub Komparatystykę literacką) oraz wprowadzono 
dotychczas brakujący a celowy przedmiot: Społeczna rola uczonego i uniwersytetu. Pozwoli 

on doktorantom zorientować się w specyfice życia akademickiego oraz zbudować 
świadomość zasad etycznych pracownika nauki. Wcześniej – bez przedmiotu dostarczającego 

wiedzy na temat etycznych podstaw pracy naukowej trudno było osiągnąć zapisane w 
programie efekty kształcenia, jak poznanie przyjętych w nauce zasad etycznych i  

umiejętności stosowania ich w praktyce badawczej czy poznanie metod oceny wartości 
publikacji naukowych, projektów badawczych oraz orientacja w zasadach i możliwościach ich 

finansowania. Wprowadzenie takich przedmiotów do programu studiów III stopnia ułatwi 
doktorantom osiągnięcie jednego z założonych efektów kształcenia – przyswojenia takiego 

kwantum wiedzy interdyscyplinarnej, które umożliwi integrowanie perspektyw właściwych 
dyscyplinom humanistyki wchodzącym w spektrum aktualnych i przyszłych zainteresowań 

doktoranta. 

Efekty kształcenia doktorantów w zakresie zaawansowanej wiedzy uwzględniającej 
najnowsze osiągnięcia w naukach humanistycznych, w tym w dyscyplinie, którą studiują, 

mogą zostać sprawdzone głównie na podstawie dorocznej opinii opiekuna, czynnego udziału 
w życiu naukowym (konferencje, artykuły), a nade wszystko dysertacji doktorskiej. Rzecz w 

tym, że pracy w terminie broni niewielka część doktorantów. 
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Doktoranci swoje kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych rozszerzają na zajęciach Nauczanie uniwersyteckie (15 godz. na I r.), a 

od przyszłego roku akademickiego również na wdrażanym konwersatorium Dydaktyka 
praktyczna (30 godz. na I r.). Zajęcia te prowadzą doświadczeni pracownicy Centrum Edukacji 

Nauczycielskiej, wobec czego gwarantują wysoki ich poziom.  

Doktoranci negatywnie ocenili oferowane przez Wydział przygotowanie do odbycia 
praktyk dydaktycznych, tj. uzyskanie kwalifikacji w zakresie metod i technik prowadzenia 

zajęć dydaktycznych poprzez uczestniczenie w kursie dydaktycznym: Nauczanie akademickie. 
W opinii uczestników studiów III stopnia konieczne jest wprowadzenie większego zakresu 

praktycznego w stosunku do teoretycznego. Rekomenduje się modyfikację kursu Nauczanie 
akademickie z szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności niezbędnych do 

pracy dydaktycznej i bardziej równomierne obciążenie praktykami dydaktycznymi pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami wizytowanego Wydziału. 

 
Doktoranci swoje kwalifikacje dydaktyczne rozwijają także w drodze hospitowania 

zajęć (po 10 godz. na każdym roku). W odczuciu doktorantów jest to niedostateczne 
wsparcie, wobec czego i w tym zakresie ich umiejętności ogromnie zależą od jakości 
współpracy z promotorem, a szczególnie od szczegółowości rozmowy odbywanej po 
hospitacji praktyki (w formie prowadzonych zajęć dydaktycznych przez doktoranta (do 90 
godz. rocznie przy zróżnicowaniu godzinowym w poszczególnych Instytutach uzależnionym 
od liczby grup studiujących na danym kierunku). Duże dysproporcje w obciążeniu dydaktyką 
doktorantów odbierana jest przez nich jako krzywda tych, którzy obciążeni zostali 
kłopotliwym obowiązkiem. O przydziale zajęć decyduje opiekun doktoranta, albo dyrektor 
Instytutu. Studia są wprawdzie wydziałowe, ale w potrzebach dydaktycznych jednostki i 

zainteresowaniach konkretnej osoby lepiej orientują się na poziomie instytutów. Zajęcia 
doktorantom przydziela się z uwzględnieniem ich profili naukowych, co przyczynia się do ich 

wysokich ocen w trakcie działań ewaluacyjnych.  

Doktoranci poddawani są okresowej ankietyzacji studentów oraz hospitacji 
przełożonych (promotor, dyrektor instytutu). Wzory ankiety oraz protokołu 

pohospitacyjnego zostały przedstawione Zespołowi Oceniającemu PKA. Są one dostępne na 
stronie WWW WF UWr http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-dokumentow. 

Udział doktorantów w zespołach badawczych wygląda różnie w poszczególnych 
instytutach, żaden z nich nie osiągnął jednak wysokich wskaźników w tym zakresie. 

Kierownik Studiów Doktoranckich sytuację pod tym względem zdefiniowała następująco: 

„przykłady udziału nieregularne, ale szerzej niż incydentalne”. Zdarzają się wypadki 
wprowadzania doktorantów na międzynarodowy rynek badawczy przez kadrę instytutów 

neofilologicznych. Doktoranci wskazywali raczej na własną inicjatywę, dzięki której mogą 
współuczestniczyć w badaniach promotora, choć dostrzegają także i oceniają pozytywnie 

działania Jednostki w zakresie zaangażowania ich do współpracy w tworzonych na Wydziale 
zespołach badawczych.  Stwierdzali jednak, że możliwości nie dorównują chęciom, z powodu 

niewielkiej liczby grantów. O małej liczbie zawiązanych zespołów decydują też prozaiczne 
przyczyny. Doktoranci upatrywali ich w braku warunków do spotykania się w grupie. 

Promotorzy nie mają własnych gabinetów, co m.in. tworzy takie bolączki.  

http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-dokumentow
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Kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona na Wydziale Filologicznym utrzymuje 
szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Wydział uczestniczy 

również w licznych programach międzynarodowych nastawionych na wymianę studentów i 
pracowników naukowych, prowadzi też współpracę w zakresie badań naukowych z 

jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Z możliwości tych korzystają niektórzy doktoranci, 
którzy wyjeżdżając na staże, kwerendy czy konferencje potrafili nawiązać trwalszą 

współpracę z ośrodkami, do których zostali oddelegowani. Takie pozytywne przykłady 
podawała Kierownik Studiów Doktoranckich podczas rozmowy z Zespołem Oceniającym PKA. 
Opiekunowie naukowi udostępniają też swym podopiecznym indywidualne kontakty 
naukowe krajowe i zagraniczne. Stale też zachęcają ich do korzystania z możliwości 
studiowania poza macierzystą uczelnią w ramach dostępnych programów i staży, w 
szczególności programów Erasmus i MOST. W ramach tych umów doktoranci mają 
sposobność uczestniczenia w programach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych w 
instytucjach partnerskich, zapoznania się z miejscową bazą dydaktyczną i nowoczesnymi 
metodami badawczymi, nawiązania personalnych kontaktów z uczonymi reprezentującymi 
podobne dziedziny badawcze. Niemniej w zakresie zapewnienia przez jednostkę możliwości 
pracy naukowej doktorantów w zespołach badawczych, także międzynarodowych jest 
jeszcze wiele do dokonania. Nie ma w tym obszarze wypracowanych jakichkolwiek procedur. 
Podobnie wiele pracy jeszcze należy włożyć, by stworzyć system wsparcia doktorantów 

umożliwiający im udział w badaniach naukowych związanych z tematyką studiów 
doktoranckich w innych jednostkach, w tym w zagranicznych. 

Oceny i opinie interesariuszy zewnętrznych na temat osiągnięć doktorantów w czasie 
ich badań prowadzonych poza jednostką i uczelnią są ważnym elementem dorocznej oceny 

postępów słuchaczy studiów III stopnia. W mniejszym zakresie interesariusze zewnętrzni jak 
dotąd uczestniczą w określaniu programu Studiów Doktoranckich. Kierownictwo tego 

poziomu kształcenia uznało bowiem, że głównie przygotowują one do pracy naukowo-
badawczej, więc nie parło zbytnio do angażowania placówek, z którymi uczelnia i 

wizytowana jednostka współpracuje i gdzie studenci odbywają praktyki. Planują jednak 
zaprosić przedstawicieli urzędu miejskiego, szkół, wydawnictw, redakcji prasowych i 

telewizji, by ich zainteresować prowadzonymi przez doktorantów ba daniami, a może nawet 
skłonić ich do stworzenia listy prac zamawianych. Włączając się w określanie projektów 

badawczych podmioty zewnętrzne przyczynią się do zbudowania żywych relacji między 
akademicką myślą a rynkiem pracy. 

Zakres wsparcia doktorantów poprzez działania poszerzające ich możliwości pracy 

naukowej jest różny: od grantów wewnętrznych na rozwój młodej kadry, przez system 
stypendialny z możliwością zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenie nr 63/2014 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 20 maja 2014 r.)., także w drodze finansowania 

aktywności naukowej (pokrywanie kosztów udziału w konferencjach i staży) aż do kontaktów 
indywidualnych z uczonymi spoza jednostki. W ocenie doktorantów realia w tym względzie 

zbyt ściśle zależą od operatywności promotora i determinacji doktoranta. Oczekiwaliby 
wyraźniejszej aktywności jednostki w inspirowaniu doktorantów do animowania różnorakich 
form współpracy i stymulowania ich rozwoju naukowego. 

W opinii Kierownik Studiów Doktoranckich Wydział podejmuje skuteczne działania 
umożliwiające i ułatwiające doktorantom przygotowanie publikacji naukowej. Doktoranci 

mogą publikować na łamach wydziałowych periodyków i tomów zbiorowych oraz pism 
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młodej kadry (np. Baltica, Silesia) finansowanych ze środków Wydziału Filologicznego, a 
także w wydawanych w poszczególnych instytutach seriach wydawniczych. Rozwiązania te 

wybitnie ułatwiają początkującym badaczom debiut autorski. Jednostka finansuje wyjazdy na 
konferencje krajowe (pokrywa wpisowe i podróż), a w wyjątkowych sytuacjach nawet 

zagraniczne (przyznając dotacje na podróż i pobyt), na których doktoranci wygłaszają swoje 
referaty. Wydział wspomaga też finansowo organizowane przez doktorantów konferencje. 

Często opiekun naukowy promuje swojego ucznia, polecając go organizatorom konferencji 
lub rekomendując jego tekst do druku w ważnym periodyku po uprzedniej wnikliwej jego 
ocenie. Bywa jednakże, że promotorzy nie dość chętnie pomagają w przygotowaniu przez ich 
podopiecznych wystąpienia czy artykułu do druku. 

Doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA zdystansowali się od 
optymistycznych wizji udzielania wsparcia. Podali przykłady kłopotów, jakie mieli przy 
załatwianiu funduszy na druk tomu pokonferencyjnego zbierającego materiały wygłoszone 
na konferencji doktorantów zorganizowanej na Wydziale w 2013 r. Jak określali, podjęte 
starania były istną przeprawą przez mękę; nie dostali ani jednego grosza na wsparcie 
doktoranckiej publikacji. 

Zatem i ocena skuteczności działań umożliwiających i ułatwiających przygotowanie 
doktorantom publikacji naukowej, a także wspierających rozwój ich badań zależy od 
osobowości opiekuna, co oznacza, że wszelkie podejmowane w tym kierunku kroki mają 

zazwyczaj charakter działań nieformalnych, wynikających z tradycji akademickiej. 
Zróżnicowanie zakresu i intensywności współpracy z promotorami utrudnia doktorantom 

systematyczny rozwój, a także rzetelną ocenę efektów kształcenia. Zapewne niedoskonała 
opieka nad doktorantami jest jedną z przyczyn niskiej efektywności studiów doktoranckich 

przy nieterminowych obronach doktoratów. 
Ocena zgodności kwalifikacji naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej 

zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawującej opiekę naukową nad 
doktorantami z celami i efektami kształcenia na tych studiach jest różna. Kadra prowadząca 

zajęcia na studiach trzeciego stopnia na Wydz. Filologicznym składa się zarówno z wysoko 
wykwalifikowanych samodzielnych pracowników naukowych o ugruntowanej pozycji w 

środowisku polskim i międzynarodowym oraz znaczącym dorobku naukowym i 
dydaktycznym, ale obok nich zajęcia powierzane są również adiunktom, którzy jeszcze 

niedostatecznie dopracowali własne warsztaty, chociaż w opinii Kierownictwa  Studiów 
Doktoranckich ich specjalizacja (np. prawo autorskie, informacja naukowa) i kompetencje 

dydaktyczne zapewniają wysoki poziom kształcenia. Trafność doboru kadry naukowo-
dydaktycznej kontrolowana jest dwa razy w roku (po każdym semestrze) w drodze ankiety 
ewaluacyjnej, w której doktoranci oceniają sposób prowadzenia zajęć przez poszczególnych 

wykładowców. Przy tej okazji mówili o bolączkach prowadzonej ewaluacji, głównie o braku 
zwrotnej informacji. Kierownik Studiów Doktoranckich zaświadczała natomiast, że w razie 

niskiej oceny zajęć lub pracy wykładowcy (co zdarzyło się kilkakrotnie) doszło do zmiany 
prowadzącego lub modyfikacji programowych. Informowała także, że tylko część kadry 

zatrudnionej na studiach doktoranckich „odziedziczono” z poprzednich okresów, bowiem 
obecne kierownictwo studiów sporą liczbę nauczycieli wymieniło, proponując inne zajęcia 

fakultatywne przez zaproszenie do współpracy takich osób, o których wiadomo, że mają coś 
ciekawego do powiedzenia. Ocenę jakości opieki naukowej znacząco obniża nie tyle wiedza 

promotora, ile jego gotowość do poświęcania uwagi swym podopiecznym. Jak już 
odnotowano, zdarzają się promotorzy skazujący swych doktorantów na samodzielność. 

Zdaniem uczestników studiów III stopnia kadra naukowa w większości wywiązuje się ze 
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swoich zadań w sposób odpowiadający potrzebom doktorantów. Każdy instytut 
funkcjonujący w strukturze Wydz. Filologicznego dysponuje dostateczną liczbą pracowników 

z habilitacją, aby zapewnić doktorantom swobodny wybór opiekuna naukowego 
odpowiadającego pod względem merytorycznym ich zainteresowaniom badawczym. Zwykle 

kandydaci na studia doktoranckie już w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wskazują osobę, pod 
której opieką chcieliby realizować swój projekt badawczy i na ogół są to wybory właściwe, bo 

niezwykle rzadko – jak informowała kierownik studiów – doktoranci wnosili prośby o zmianę 
opiekuna. Udana współpraca z opiekunem naukowym jest o tyle istotna, że zgodnie z 
przyjętym systemem taki opiekun akceptuje indywidualny program studiów każdego 
doktoranta, nadzoruje i ocenia postępy podopiecznego. 

Zasada wyboru przedmiotów fakultatywnych (głównie Przedmiot wskazany przez 
promotora) spośród listy zajęć prowadzonych na całym Wydziale przez pracowników z 
tytułem doktora może jednak – pomimo ich kompetencji i kwalifikacji naukowych – tylko w 
części gwarantować zachowanie zgodności tych kwalifikacji z celami i efektami kształcenia na 
studiach III stopnia, skoro treści konwersatoriów i wykładów realizowanych jako przedmioty 
fakultatywne przygotowane zostały dla studiów niższego stopnia. 

 
2) jednostka zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodne 

z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwiające   nabycie 
uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy, 

 
Wydział Filologiczny UWr oferuje i prowadzi dwie formy studiów podyplomowych: 
doskonalące i kwalifikacyjne (por. lista studiów podyplomowych w Raporcie Samooceny, zał. 

4, s. 33-34). Odzwierciedlają one dziedziny nauki reprezentowane na Wydziale w obrębie 
prowadzonej dydaktyki na studiach I-III stopnia oraz znajdują pokrycie w badaniach 

naukowych pracowników poszczególnych jednostek.  
 Niektóre ze studiów mają już długą tradycję, bowiem uruchomione zostały jako 

kolejna edycja, np. PSDiPR - edycja XIX, PS Przekładu – edycja XVII, czy PS Logopedyczne I i II 
stopnia. Na stronach Wydziału zamieszczono informację na temat realizowanych studiów 

podyplomowych oraz o sposobie rekrutacji wraz z dokumentacją, jaką musi przedłożyć 
kandydat na słuchacza (lista ta jest ustandaryzowana dla wszystkich studiów i określą ją 

Regulamin Studiów Podyplomowych, por. Załączniki 1-4).  

Na Wydz. Filologicznym w roku akademickim 2013/2014 prowadzone były 
następujące studia podyplomowe: w Instytucie Filologii Polskiej – Nauczanie Języka 
Polskiego jako Obcego. (doskonalące/kwalifikacyjne, 3 semestry); Kwalifikacyjne Filologii 
Polskiej (kwalifikacyjne: uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu: języka polskiego, 4 
semestry); Logopedyczne I stopień (kwalifikacyjne, 4 semestry); Logopedyczne – II stopień – 
neurologopedia (kwalifikacyjne, 3 semestry); Wydawnicze (doskonalące, 3 semestry – 

zawieszone); w Instytucie Filologii Romańskiej – Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich 
(doskonalące, 2 semestry); w Instytucie Filologii Angielskiej – Przekładu (doskonalące, 2 

semestry); w Instytucie Filologii Germańskiej – Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego 
(doskonalące, 4 semestry); w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – Nowe 

technologie w edytorstwie (doskonalące, 2 semestry); Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa I/PO – dla bibliotekarzy (kwalifikacyjne, 2 semestry); w Instytucie 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Dziennikarstwa i Public Relations (doskonalące, 2 
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semestry); międzykierunkowe – Menedżer kultury we współpracy regionów UE. PS promocji 
kultury (doskonalące, 2 semestry). Oferta kształcenia na studiach podyplomowych 

odzwierciedla zakres i obszary dydaktyki, badań naukowych, możliwości i umiejętności 
reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną zatrudnioną w jednostkach wydziału. 

W zdecydowanej większości były to studia cieszące się dużym zainteresowaniem słuchaczy, 
przez co z roku na rok wznawiane. Na poszczególnych ich rodzajach uczyła się zróżnicowana 

liczba słuchaczy (od 15 do 264/240), przy czym najbardziej oblegane były studia 
logopedyczne I stopnia, naukę na nich podejmowało nawet dwukrotnie więcej osób niż na 
studiach przekładowych anglistycznych, na które zapisywało się zawsze dużo więcej chętnych 
niż na języki słowiańskie czy romańskie, najmniej zaś gromadziły studia z zakresu edytorstwa, 
informacji naukowej i menedżera kultury (od 14-20 osób). Na podstawie utrzymującej się w 
kolejnych latach frekwencji tych studiów i kandydatów na nie można powiedzieć, że ofertę 
programową studiów podyplomowych Wydz. Filologicznego cechuje duża trwałość. Ich 
bogata oferta i różnorodność tematyki dowodzi natomiast, że władze jednostki mają dobre 
rozeznanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych i tendencji na regionalnym rynku pracy 
wynikających z wprowadzenia nowych technologii w wielu zawodach, z poszerzania się kręgu 
dzieci wymagających terapeutycznego wsparcia, z rozwoju gospodarczej i kulturalnej 
wymiany międzynarodowej, z utrwalania się tendencji do samozatrudnienia, z uregulowań 
ustawodawcy o wybranych zawodach itd. Zawieszanie zaś niektórych propozycji (jeszcze 

przed okresem naboru) potwierdza tę orientację, ale też dowodzi elastycznego reagowania 
na zmieniające się zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę. Powiązanie studiów 

podyplomowych z rynkiem sprawia, że w wysokim stopniu odpowiadają one na oczekiwania 
kandydatów, a zaspokajając ich popyt edukacyjny w zakresie dokształcającym, pozwalają 

uzupełniać im bądź pogłębić posiadane kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego i 
drugiego stopnia. 

Formą potwierdzenia właściwie skonstruowanego programu studiów, 
wyposażających słuchaczy w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, jest włączenie 

(na poziomie zawartej umowy WF z firmą Zamek Kliczków Sp. z o.o.) słuchaczy studiów 
podyplomowych do wykonywania prac tłumaczeniowych na rzecz zamawiającego usługę. 

Dotyczy to grupy słuchaczy PS Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich – z grupy 
hiszpańskiej zapisanej w r. akad. 2011/2012. Natomiast na PS Przekładu rekrutują się 

słuchacze z polskich i zagranicznych środowisk, np. Luksemburga, Londynu, Cork.            

Przedstawiona ZO PKA dokumentacja dotycząca studiów podyplomowych nie budzi 
zastrzeżeń i jest dostosowana do sformułowanych przez poszczególne jednostki Wydziału 

efektów kierunkowych i przedmiotowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. W 
sposób przejrzysty prezentowane są wymagania stawiane kandydatom na studia, co jest 

istotne zwłaszcza w przypadku studiów nadających słuchaczom nowe kwalifikacje. 
Kandydatom określa się również zakres nabywanych uprawnień po ukończonych studiach 

(por. PS Logopedyczne). 
 Na podstawie analizy dokumentacji studiów podyplomowych, zwłaszcza 

kwalifikacyjnych, należy uznać, że przedłożona oferta jest zgodna z wymaganiami 
organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwia nabycie uprawnień do 
wykonywania zawodu lub nowych umiejętności (m.in. PS Logopedyczne, PS Kształcenia 
Tłumaczy). Spełnione zostają bowiem wymagania formalne i merytoryczne odnoszące się do 
zakresu programu prowadzonych studiów oraz długości ich trwania (np. PS Logopedyczne – 
minimum 600 godzin deklarowanych na studiach I stopnia – wymagania stawiane przez PZL). 
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Układ zajęć proponowany przez Instytuty prowadzące studia podyplomowe (wykłady, 
ćwiczenia, warsztaty) oraz metody ich realizacji z określeniem formy zaliczenia i uzyskania 

cząstkowych efektów kształcenia, nie budzą zastrzeżeń. Podobnie jest w odniesieniu do 
kadry prowadzącej zajęcia (akademików i praktyków) odpowiednio dobranej do wymagań i 

specyfiki studiów. Praktycy rekrutują się ze środowisk aktywnych zawodowo, stojących na 
straży jakości wykonywania zawodu. Na niektórych studiach przeprowadzane są hospitacje 

zajęć (np. PS Nowe Technologie w Edytorstwie). Prowadzona jest ewaluacja osiąganych 
efektów kształcenia w obrębie przedmiotów. Ankiety dotyczące oceny przedmiotu 
wypełniane są po jego ukończeniu oraz dotyczą oceny końcowej semestru lub studiów (por. 
SP Kształcenia Tłumaczy; PS DZiPR). Właściwe są również proporcje pomiędzy formami zajęć. 
Nad wykładami dominują formy aktywizujące, czyli konwersatoria/laboratoria (zajęcia 
mające wymiar praktyczny). Wsparciem w tym procesie jest również posiadany przez 
Instytutu dostęp do laboratorium psycholingwistycznego (jedyne w Polsce), wyposażonego 
w sprzęt do potencjałów wywoływanych w mózgu, okulograf i oprogramowanie E-prime. 
Ponadto utrzymywanie się niektórych studiów przy dużej konkurencji innych ośrodków 
akademickich jest najlepszą rękojmią ich jakości i dostosowywania się do potrzeb rynku 
pracy. Świadczy o tym także współfinansowanie studiów przez instytucje zewnętrzne, 
pracodawców kierujących swoich kandydatów na studia, którzy są zainteresowani 
podnoszeniem ich kwalifikacji (dane przytaczane w Raporcie Samooceny, s. 34). 

Pracodawcy w rozmowie z Zespołem Oceniającym PKA potwierdzili, że efektem 
współpracy uczelni z nimi i z organizacjami zawodowymi są dostosowawcze zmiany w 

programach podejmowane w kolejnych edycjach studiów. Na wszystkich studiach 
zatrudniano czynnych od lat w zawodzie praktyków (co najmniej 5 lat) o najlepszych 

rekomendacjach do prowadzenia wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych, m.in. z logopedii, 
bibliotekoznawstwa, edytorstwa, tłumaczenia kabinowego, warsztatów dziennikarskich oraz 

do prowadzenia praktyk zawodowych. Kierownicy tych studiów zaświadczali, że jeśli  była 
taka potrzeba to szukano ich w całej Polsce, w placówkach dyplomatycznych (tłumacze 

zatrudnieni w konsulatach), a nawet zagranicą. Wysoce dbano też o wyspecjalizowane 
wyposażenie sal, gdzie prowadzono zajęcia praktyczne: sprzęt komputerowy z 

profesjonalnymi programami do składu wydawniczego, laboratoria językowe, kabiny do 
tłumaczeń symultanicznych, sprzęt audiowizualny, urządzenia do zajęć logopedycznych itd. 

Słuchacze popularnych przez długie lata studiów logopedycznych Logopedyczne I stopień i 
Logopedyczne – II stopień – neurologopedia byli rekrutowani z zachowaniem ostrych 

rygorów kwalifikacyjnych: ładna wymowa, zdrowy aparat mowy itp. Również nabór na inne 
studia podyplomowe zwykle odbywał się na podstawie spełnienia przez kandydatów 
warunków wstępnych. Zdaniem kierowników tych studiów kryteria te determinowały wysoki 

poziom kształcenia. 

Podobny obraz efektywności kształcenia mieli absolwenci, którzy oświadczali, że 

studia podyplomowe dały im solidne podstawy do dobrego funkcjonowania w zawodzie. Tę 
ocenę odnosili zarówno do studiów kwalifikacyjnych (Nauczanie Języka Polskiego jako 

Obcego; Kwalifikacyjne Filologii Polskiej; Wydawnicze; Logopedyczne I stopień; 
Logopedyczne – II stopień – neurologopedia; Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa I/PO – dla bibliotekarzy), bez ukończenia których nie zdobyliby 
uprawnień profesjonalnych (potwierdzały kompetencje do pracy w bibliotekach, w firmach 
edytorskich; nauczania kolejnego przedmiotu, do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń 
mowy), jak też do doskonalących (głównie translatorskich), bo bez ich ukończenia nie 
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wyobrażają sobie, aby mogli zdać egzamin na tłumacza, kustosza, albo prowadzić własne 
firmy i funkcjonować w biznesie. Jedne i drugie zwiększały ich stabilność zawodową, 

umożliwiały awans zawodowy, pozwalały sprawniej funkcjonować na obecnym rynku pracy. 
Zgodnie stwierdzali, że niezależnie od ich rodzaju w wysokim stopniu były praktyczne, co 

mocno chwalili. Pozytywnie wypowiadali się też o sensownym układzie zajęć, bo przedmioty 
wcześniejsze przygotowywały ich do dalszych ćwiczeń i warsztatów, podawane na nich treści 

naturalne zazębiały się ze zdobytymi na poprzednich poziomach kształcenia, znacząco je 
rozwijając. Nie zauważyli więc zjawiska powtarzania wiedzy i umiejętności. Podkreślali 
korzystne dla nich zapewnienie możliwości dostępu do nowych technologii, dzięki którym 
mogli weryfikować swoje przygotowanie do samodzielnej pracy. Tłumacze prócz 
usystematyzowania umiejętności przekładu dostawali informacje jak zakładać własne firmy, 
jak prowadzić biznes poza Polską, wydawcy byli orientowani w nowych technologiach, 
logopedzi zapoznawali się z programami terapeutycznymi i umiejętnościami prowadzenia 
prywatnych gabinetów, bibliotekarzy uczono opracowywania dokumentów i digitalizacji,  byli 
przygotowywani do roli kierowniczej. Od samego początku kandydaci na nie mieli pełną 
informację o programie studiów, o wymaganiach stawianych na poszczególnych etapach ich 
trwania, włącznie z procedurami dyplomowania. Wszelkie uwagi mogli zgłaszać do 
kierownika studiów. Uważali, że jednoznacznie i ściśle zostały określone kompetencje i 
uprawnienia uzyskiwane w wyniku ukończenia poszczególnych studiów podyplomowych. Nie 

mieli też zastrzeżeń do długości ich kursów, byli bowiem zdania, że przewidziany czas jest 
wystarczający do realizacji zakładanych celów i efektów kształcenia. W sumujących opiniach 

orzekali, że realizowane w jednostce studia podyplomowe mają atrakcyjną ofertę 
programową, są rozwijające i bardzo interesujące, a zajęcia prowadzi kadra o odpowiednich 

kwalifikacjach. Ich kierownicy starają się też żywo reagować na wszelkie nowinki pojawiające 
się na polskim rynku kultury. 

Więcej wątpliwości zgłaszali pracodawcy, którzy wyliczali różne braki w 
przygotowaniu kandydatów do pracy w ich placówkach. Uważali, że zawodzi myślenie 
koncepcyjne i logiczne, bo absolwenci nie mają umiejętności prostego formułowania 
złożonych spraw, nie są przygotowani też do rozmowy o pracę; nie radzą sobie w pracy z 
komputerem; poza przeglądarką nie potrafią pozyskiwać informacji, nie są w stanie 
przetwarzać informacji numerycznie i graficznie, wykazują słabą orientację w 
informatycznych narzędziach tłumacza, mają problemy ze sformatowaniem tekstu, poza 
anglistami prezentują słaby poziom językowy. Wiele do życzenia pozostawia również ich 
słabe przygotowanie w zakresie etyki zawodowej. 

Dość rozbudowana lista obiekcji wynikających ze stwierdzanych deficytów w 
wykształceniu osób przyjmowanych do pracy podważa przekonanie kierownictwa tych 
studiów o wystarczającej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Przeciwnie, z całą 
mocą ujawnia, że prowadzone konsultacje mają charakter towarzyskich kontaktów. Taka 
strategia współpracy kładzie się cieniem na profilu absolwenta poszczególnych studiów, gdyż 
utrudnia kierownictwu tych studiów wszechstronną orientację w realnych trudnościach i 
dostępnych sposobach zaradzenia im. Tylko usystematyzowane procedury włączania 
interesariuszy zewnętrznych do określania zakładanych efektów kształcenia, sposobów ich 

osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego na tych studiach 
przeciwdziałałyby wykluczaniu ogromnej rzeszy interesariuszy zewnętrznych z dostępu do 

informacji, na jakiej im zależy i jaka byłaby wartościowa dla obu stron układu 
komunikacyjnego (uczelnia – podmioty na dolnośląskim rynku pracy). Mogliby np. walnie 
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przyczynić się do określenia ciągle obserwowanych deficytów w wykształceniu osób 
przyjmowanych do pracy w ich instytucjach, co bezpośrednio wspomagałoby proces 

doskonalenia programu już realizowanych studiów podyplomowych, a także wprowadzania 
nowych ich projektów. 

Kadra naukowo-dydaktyczna dobierana jest starannie, z troską o możliwość 
zrealizowania zakładanego celu kształcenia. Zajęcia prowadzą zarówno samodzielni, jak 
młodsi pracownicy naukowi, w większości uznani specjaliści w zakresie przydzielanych zajęć 
lub osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne i naukowe. Ich kompetencje i liczba 
pozwalają potwierdzić przekonanie studiujących o pełnej możliwości osiągnięcia zakładanych 
efektów oraz deklarowaną przez kierownictwo wysoką jakość kształcenia. Wykładowcy są 

standardowo oceniani. Są dwa razy do roku poddani ewaluacji słuchaczy (ankietyzacja) a 
także hospitacji podlegają ich zajęcia. 

 
3) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania efektów 

kształcenia, 
 

W uchwale Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 19 grudnia 2012 r. w 
sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i 

programów kształcenia na studiach doktoranckich nie zostały określone wymagania 
dotyczące udziału pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia. W ślad za tymi 
dyrektywami nie uczestniczyli oni też w kształtowaniu programu studiów doktoranckich i w 
procesie określania efektów kształcenia. Jest to zadanie dopiero do wykonania. Rola 
interesariuszy zewnętrznych na studiach doktoranckich sprowadza się przede wszystkim do 
recenzowania publikacji i dysertacji doktorantów.  

Interesariusze wewnętrzni, głównie chodzi o słuchaczy studiów podyplomowych, 
uczestniczą w procesie określania efektów kształcenia na płaszczyźnie kontaktów 
nieformalnych, czyli dyskusji z prowadzącymi zajęcia, co pozwala na bieżąco modyfikować 

programy zajęć zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy. Możliwość zgłaszania uwag i postulatów 
dotyczących procesu dydaktycznego, realizowanego na wszystkich studiach podyplomowych, 

gwarantuje słuchaczom zapis w Regulaminie Studiów Podyplomowych, rozdz. VI, paragraf 
14.1. Zostało to potwierdzone na spotkaniu z ZO PKA. Drugą, bardziej sformalizowaną drogą 

jest udział w przeprowadzanej przez kierowników studiów ankietyzacji. 
 Niestety słuchacze studiów podyplomowych nie mają swojego przedstawiciela w 

składach organów decyzyjnych WF (na wzór studentów i doktorantów). Tym samym 
słuchacze/absolwenci studiów podyplomowych w znacznie mniejszym stopniu posiadają 
możliwość wypowiedzi w omawianych kwestiach. W większym stopniu interesariusze 
zewnętrzni konsultowali założone efekty kształcenia na studiach podyplomowych, pomimo 
braku systemowych procedur. Przedstawiciele rynku pracy, pracodawcy uczestniczą w 
procesie określania efektów kształcenia na poziomie nieformalnych kontaktów zawodowych 
za pośrednictwem Instytutów prowadzących studia podyplomowe oraz bardziej 
sformalizowanym w postaci umów (Umowa z firmą Zamek Kliczków Sp. z o.o.).     

 W Raporcie samooceny deklarowano (s. 33), że studia podyplomowe charakteryzują 
się ścisłą współpracą z interesariuszami zewnętrznymi, którzy uczestniczą w ocenie i 
korektach programu (np. Nowe technologie w edytorstwie, Dziennikarstwa i Public 
Relations), uczestniczą w dydaktyce lub organizacji staży i/lub praktyk zawodowych dla 
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studentów tych studiów (np. Dziennikarstwa i Public Relations, Logopedii, Kształcenia 
Tłumaczy Języka Niemieckiego, Kwalifikacyjne Filologii Polskiej). W udostępnionych podczas 

wizytacji dokumentach przechowywano zaświadczenia pracodawców (szkoły, biblioteki, 
biura tłumaczeń, wydawnictwa, placówki kulturalne itp.), że znają i akceptują program 

studiów, zazwyczaj wystawione na kilka dni przed przyjazdem Zespołu Oceniającego PKA. 
Owe dokumenty informują bardziej o wyrażonej aprobacie, co do prowadzonych studiów na 

wniosek Instytutu, niż dyskusji nad próbą określenia właściwych efektów kształcenia. 
Poświadczają to użyte zwroty ,,Opinia została przygotowana po zapoznaniu się z założeniami 
programu Studiów na prośbę Dyrekcji Instytutu …’’. Tylko w pojedynczych rekomendacjach 
znajdujemy odniesienia, co do analizy i próby ustosunkowania się do programu studiów (np. 
dotyczy to PS Kształcenie Tłumaczy Języka Niderlandzkiego).  

Kierownicy poszczególnych studiów podyplomowych jednak zgodnie zaświadczali, że 
pozostają w ścisłych kontaktach ze stosownymi organizacjami zawodowymi i 

właścicielami/dyrektorami odpowiednich firm, chociaż ich kontakty mają charakter 
nieformalny, aczkolwiek trwały. Co więcej, część zatrudnianych wykładowców praktyków 

cieszących się opinią najlepszych specjalistów w zawodzie rekrutowanych jest właśnie ze 
środowiska, które powinno odgrywać rolę interesariuszy zewnętrznych. Prowadząc zajęcia 
na studiach podyplomowych, a także nadzorując studentów podczas praktyk bezpośrednio i 
czynnie uczestniczą w procesie weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. Niemniej 
spotkanie z pracodawcami i absolwentami uświadomiło, że towarzyski nurt kontaktów i 
doboru specjalistów do współpracy nie zastąpi usystematyzowanych procedur włączania 
interesariuszy zewnętrznych do określania zakładanych efektów kształcenia, sposobów ich 
osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego na tych studiach, 
bowiem ogromna ich rzesza pozostaje poza obiegiem informacji, na jakiej im zależy i jaka 

byłaby wartościowa dla obu stron układu komunikacyjnego (uczelnia – podmioty na 
dolnośląskim rynku pracy). Mogliby np. walnie przyczynić się do określenia deficytów w 

wykształceniu osób przyjmowanych do pracy w ich instytucjach, co bezpośrednio 
wspomagałoby proces ustalania programu studiów podyplomowych. 

Nie podważa i nie deprecjonuje to istoty prowadzonych wcześniej dyskusji na 
poziomie kontaktów nieformalnych. Nie ma jednak możliwości jednoznacznego określenia 

czy i w jakim stopniu interesariusze zewnętrzni uczestniczą w określeniu efektów kształcenia 
na studiach podyplomowych. Z całą pewnością ma to miejsce i przybiera postać kontaktów 

indywidualnych, w różnym stopniu zaangażowania w odniesieniu do oferowanych studiów  
podyplomowych na WF. W przedstawionej dokumentacji Studiów Podyplomowych, przy 
kolejnych, powtarzanych edycjach studiów, widoczne jest dokonywanie korekty programów. 
Dotyczą one zmiany przedmiotów, formy prowadzenia zajęć lub liczby godzin. Wszystkie 
modyfikacje potwierdzają tendencję do upraktyczniania zajęć i dostosowywania do 
zmieniających się wymagań rynku pracy (por. Wyciągi z Rad Wydziału).     

W procesie określania efektów kształcenia na studiach doktoranckich udział mają 

jedynie interesariusze wewnętrzni: władze jednostki i zarządzający prowadzonymi w niej 
kierunkami studiów, w tym studiami doktorskimi i podyplomowymi. To oni ustalają i opiniują 

program i zakładane efekty kształcenia oraz prowadzą ocenę jakości kształcenia, w 
mniejszym zakresie już określają sposoby weryfikacji ich osiągania. W konstruowaniu 
programów formalnie uczestniczyli studenci i doktorant (jako członkowie komisji 

programowej czy jakości kształcenia i metod jego doskonalenia, jako członkowie Rady 
Wydziału, Senatu), ale ich postulaty i krytyczne uwagi uwzględniane są w nikłym zakresie. 
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Doktoranci na spotkaniu z ZO PKA uznali, że najnowszy program studiów doktoranckich 
przygotowano we współpracy z przedstawicielem doktorantów, zaś ostateczny dokument 

zaopiniowany został pozytywnie przez Samorząd Doktorantów. Kierownik Studiów 
Doktoranckich dotychczas nie zwracała się do kierowników przedsiębiorstw i firm 

partnerskich z prośbą o konsultacje programu i listy podejmowanych problemów 
badawczych w toku doktoryzowania, gdyż uważała ten krok za zbędny przy 

ogólnoakademickim profilu kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Próbę namówienia 
otoczenia społeczno-gospodarczego do sporządzenia podręcznego wykazu zamawianej 
tematyki opracowań podejmą w nowym roku akademickim.  

4) jednostka stosuje system ECTS, w którym liczba punktów odpowiada nakładowi pracy 
doktoranta i słuchacza, adekwatnemu  do osiąganych efektów kształcenia, 

 
Przy opracowaniu obecnie obowiązującego programów studiów doktoranckich oraz 
przewidzianego dla osób rozpoczynających te studia w roku akademickim 2014/2015 
zastosowano system ECTS. Zasady podziału punktów ECTS określa Regulamin studiów 
doktoranckich na UWr przyjęty Uchwałą nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z  dn. 25 
kwietnia 2012 r. z późn. zm., program studiów doktoranckich przyjęty na posiedzeniu Rady Wydziału 

w dniu 4 lutego 2014 r. oraz Wytyczne dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących 
tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich określone Uchwałą nr 
123/2012 Senatu UWr z dn. 19 grudnia 2012 r. 

W ocenie kierownictwa studiów doktoranckich zbudowanej na podstawie konsultacji 
z kierownikami studiów doktoranckich prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz z członkami Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów 
Doktoranckich przyznana poszczególnym przedmiotom liczba punktów odpowiada 

nakładowi pracy słuchacza, a nakład pracy jest adekwatny do osiąganych efektów 
kształcenia. Innego zdania byli doktoranci, którzy w rozmowie z Zespołem Oceniającym PKA 

stwierdzali, że system punktacji ECTS jest wadliwy, bo naliczone wartości nie przystają do 
koniecznego wysiłku studenta. W opinii uczestników studiów III stopnia przypisane punkty 
ECTS nie odzwierciedlają realnych godzin nakładu pracy, np. - Seminarium doktoranckie 240 
godz., 16 pkt.; Prawo autorskie - egzamin, 15 godz., 1 pkt.; Retoryka tekstu naukowego - 
zaliczenie, 15 godz., 2 pkt;  Teoria literatury - zaliczenie na ocenę, 30 godz., 2 pkt. (Program 
studiów dla osób rozpoczynających studia 2012/2013. Program po aktualizacji przyjęty na 
Radzie Wydziału Filologicznego 16 kwietnia 2013 r.). Usprawnienia wymaga zatem podział 

punktów ECTS w rozróżnieniu na poszczególne zajęcia z wyraźnym wskazaniem godzin 
kontaktowych oraz godzin pracy własnej doktoranta, gdyż brak powyższego podziału w 

obowiązujących programach.  Biorąc pod uwagę, iż miernikiem efektów kształcenia do 
obliczenia punktów ECTS, jest nakład pracy przeciętnego doktoranta potrzebny do uzyskania 

założonych efektów (1 ECTS = 25 – 30 godz.) rekomenduje się weryfikację (wspólnie z 
samorządem doktorantów), punktów ECTS przypisanych do poszczególnych zajęć w ramach 

programu studiów z podziałem na godziny kontaktowe oraz godziny pracy własnej 
doktoranta. 

Na studiach podyplomowych poszczególnym przedmiotom wprawdzie przypisano 
stosowną liczbę punktów ECTS, dbając, by sumarycznie każdorazowo ich liczba nie była 
mniejsza niż 60, a rozpisany nakład pracy studenta uwzględniał pracę podczas zajęć z 
prowadzącymi, przygotowanie pracy dyplomowej (o ile jest przewidziana), pracę własną 
związaną z lekturą, zadaniami praktycznymi, realizacją projektów, praktyki zawodowe (o ile 
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są obowiązkowe). Z rozmowy podczas spotkań ze studentami i niektórymi kierownikami tych 
studiów jasno wynikało, że podział punktów ECTS  przypisanych w programach studiów w 

podziale na godziny kontaktowe i godziny pracy  własnej studenta uważają oni za 
nieobiektywny i wymagający zmian. 

Różnica w ocenie systemu ECTS zaświadcza, że bez dalszej jego reformy, bez 
zaangażowania w nią przedstawicieli doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 
interesariuszy zewnętrznych nie znikną problemy z ustaleniem prawidłowych zasad 
przyznawania punktów ECTS w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności o charakterze 
naukowym, zawodowym i dydaktycznym na studiach doktoranckich i potwierdzających 
uzyskane kwalifikacje na studiach podyplomowych. 

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

studentów, doktorantów i słuchaczy - system umożliwiający ocenę stopnia  
osiągnięcia zakładanych  celów i efektów kształcenia. 

 
Poziom osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia weryfikowany jest podczas 
zaliczeń i egzaminów określonych programem studiów, w czasie praktyk studenckich, na 
zajęciach praktycznych na studiach podyplomowych, ale nade wszystko w trakcie 
przygotowywania prac dyplomowych i doktorskich tudzież w czasie ich obrony. Zasady tego 
systemu wyłożone są w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, Regulaminie 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim (określono w nim główne kryteria 
oceny i częstość jej przeprowadzania, wskazano osoby odpowiedzialne za ocenianie, jak 
również warunki przechodzenia na kolejne etapy studiów; zagwarantowano też prawo do 
odwołania od oceny), a także Regulaminie studiów podyplomowych (nakłada on na 
prowadzącego zajęcia wymóg podania słuchaczom zasad zaliczania przedmiotów i zdawania 
egzaminów oraz wskazania powodów do skreślenia z listy słuchaczy i warunków wznowienia 

studiów). Dokumenty te nie opisują jednak wszystkich czynników wpływających na jakość 
kształcenia i jego cele, nie zestawiają też okoliczności warunkujących osiąganie zakładanych 

efektów kształcenia, toteż informują studentów, doktorantów i słuchaczy jedynie w stopniu 
podstawowym. Są one powszechnie dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. 

Doktoranci Wydz. Filologicznego na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA stwierdzili, że 
znają system oceny stopnia osiągnięcia przez nich zakładanych celów i efektów kształcenia, 

który jest wielopoziomowy, zawiera jasno sformułowane wymagania i zapewnia równość 
przy ocenianiu. Doktoranci pozytywnie ocenili formy i warunki uzyskiwania zaliczeń zajęć 

dydaktycznych zapisane w sylabusach przedmiotów; składanie semestralnych sprawozdań z 
postępów w pracy naukowo badawczej, uwzględniających działalność publikacyjną wraz z 
opinią opiekuna naukowego/promotora i oceny jej przez kierownika studiów doktoranckich; 
czy też sformułowanie tematyki badań już na pierwszym roku i ciągły monitoring prac 
naukowo-badawczych w ramach zajęć seminaryjnych w formie prezentacji postępów w 
badaniach. Narzekali tylko na różne warunki stwarzane im w ich macierzystych instytutach 
oraz na brak informowania ich o skutkach ankietyzacji i losach postulatów projakościowych 

zgłaszanych za jej pośrednictwem. 

Zakładane cele i efekty kształcenia realizowane na poszczególnych przedmiotach oraz 
sposoby weryfikacji poziomu ich osiągnięcia przez studentów, doktorantów i słuchaczy 
studiów podyplomowych szczegółowo są określane w programach kształcenia na 
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poszczególnych rodzajach studiów, a zwłaszcza w sylabusach do przedmiotów, które 
prowadzący mają obowiązek udostępnić na wstępnych spotkaniach i wprowadzić do 

systemu USOS. Dzięki temu są powszechnie dostępne dla kursantów. 

Skargi doktorantów, jak też doświadczanie niejednakowej opieki promotorskiej, a 
także inne omówione wcześniej niedomogi organizacyjne, w tym szczególnie brak spójności 
w zakresie doskonalenia metod dydaktycznych na prowadzonych studiach podyplomowych 
(wielopoziomowa a przy tym niezborna struktura w zakresie monitorowania jakości 
kształcenia) zaświadczają, że brakuje spójnego skutecznego zespołu działań umożliwiających 
jednolitą ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia obowiązującą na 
Wydz. Filologicznym. W takiej sytuacji trudno jest mówić o pełnej przejrzystości systemu i 

jego dostępności dla doktorantów i studentów studiów podyplomowych. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego 4 CZĘŚCIOWO 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Program studiów doktoranckich nie umożliwia wszystkim w jednakowym stopniu 
osiąganie zakładanych efektów kształcenia, bo faworyzuje literaturoznawców i 
językoznawców, a pomija bibliologów (i medioznawców) przy kształtowaniu programu 
studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów opcyjnych, dlatego i przez samych 
doktorantów oceniany jest negatywnie. Nierówność możliwości osiągania efektów 
kształcenia pogłębia zróżnicowanie opieki promotorskiej, od bardzo skrupulatnej i 
pomocnej po niedbałą. W obecnie realizowanym programie nie ma przedmiotów 
umożliwiających zdobycie solidnej wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauki, w tym w 
dyscyplinie naukowej, w której prowadzą badania, ani rozwinięcia kompetencji 
społecznych związanych ze znaczeniem nauki oraz rolą uczonego w społeczeństwie. 

Stwierdzone braki programowe na III stopniu kształcenia, praktyka powierzania zajęć 
adiunktom czy dobierania przez doktorantów przedmiotów fakultatywnych z programu 

studiów I i II stopnia, wreszcie powtarzanie treści na zajęciach doktoranckich z poprzednich 
poziomów studiów rodzą wątpliwości dotyczące możliwości uzyskania efektów kształcenia 
właściwych dla obszaru badawczego. Z tych powodów efektywność uzyskiwanie stopnia 
naukowego doktora mierzona liczbą obronionych prac w jednostce jest niepokojąco niska.  
 
2) Na studiach podyplomowych zakładane efekty kształcenia są ściśle konsultowane z 
przedstawicielami organizacji zawodowych i pracodawców, dzięki czemu są dostosowane 
do ich wymogów. Niektóre ze studiów (Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego; 
Kwalifikacyjne Filologii Polskiej; Wydawnicze; Logopedyczne I stopień; Logopedyczne – II 
stopień – neurologopedia; Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa I/PO 
– dla bibliotekarzy) umożliwiają nabycie uprawnień do awansu zawodowego, poszerzają 
kwalifikacje ich absolwentów, dając im uprawnienia do pracy w bibliotekach, w firmach 
edytorskich; nauczania kolejnego przedmiotu, uprawniające do prowadzenia samodzielnej 
terapii zaburzeń mowy, co zwiększa ich stabilność zawodową. Studia doskonalące (głównie 
translatorskie) również pozwalają absolwentom sprawniej funkcjonować na obecnym 

rynku pracy. 

 
3) W procesie określania efektów kształcenia i ich weryfikacji na studiach doktoranckich 

biorą udział głównie interesariusze wewnętrzni (władze jednostki zatwierdzający program 



 47 

studiów, kierownik Studium Doktoranckiego i promotorzy , ale w zdecydowanie mniejszym 
stopniu doktoranci). Rola interesariuszy zewnętrznych sprowadza się przede wszystkim do 

recenzowania publikacji i dysertacji doktorantów. 

Udział interesariuszy zewnętrznych na studiach podyplomowych w procesie 
określania efektów kształcenia jest poważniejszy, pomimo że ma charakter nieformalny, 
aczkolwiek trwały. Włączanie praktyków rekrutujących się z profesjonalnych środowisk do 
grona wykładowców przynosi wyraźne pożytki tak dla korzystających z tej formy edukacji 
(ich wykształcenie jest lepiej dostosowane do potrzeb pracodawców), jak i dla 
prowadzących te studia (zakładane – i osiągane - efekty kształcenia przyciągają słuchaczy). 
Wewnętrzni interesariusze powinni dopracować jednolity system określania efektów 
kształcenia na tych studiach. 
 
4) System ECTS na studiach doktoranckich został wdrożony w  stopniu niedoskonałym (w 
ocenie doktorantów naliczone wartości nie przystają do koniecznego wysiłku studenta). 
Zmiany wymaga weryfikacja punktów z podziałem na godziny kontaktowe oraz godziny 
pracy własnej doktoranta. 

Na studiach podyplomowych system punktacji natomiast został opracowany, ale 
nie działa. Konieczna jest dalsza jego reforma w obu obszarach kształcenia. 
 

5) Podstawowy pakiet regulacji w zakresie określania i weryfikacji efektów kształcenia 
został przedstawiony w Regulaminie studiów doktoranckich oraz w Regulaminie studiów 

podyplomowych. Szczegółowe zasady weryfikacji poziomu osiągania przez studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych zakładanych efektów kształcenia 

skrupulatnie są określane w programach kształcenia na poszczególnych rodzajach studiów, 
a zwłaszcza w sylabusach do przedmiotów, które prowadzący mają obowiązek udostępnić 
na wstępnych spotkaniach i wprowadzić do systemu USOS. Dzięki temu są powszechnie 
dostępne dla kursantów. 

Brakuje spójnego skutecznego zespołu działań  umożliwiających jednolitą ocenę 
stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia obowiązującą na Wydz. 
Filologicznym. W takiej sytuacji trudno jest mówić o pełnej przejrzystości systemu i jego 
dostępności dla doktorantów i studentów studiów podyplomowych. 
 
 

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,   
 

Wydz. Filologiczny UWr jest jednostką dużą i heterogeniczną, składa się z 8 instytutów i 1 
katedry. W  jednostce obecnie (luty 2014)  zatrudnionych jest 38 profesorów, 77 doktorów 

habilitowanych, 241 doktorów. Należy zaznaczyć, że praktycznie wszyscy pracownicy 
naukowo-dydaktyczny zatrudnieni są w UWr jako podstawowym miejscu pracy, co jest 
ważną i jednoznaczną wskazówką, że kadra własna wydziału jest dla jego potrzeb 
dydaktycznych wystarczająca jakościowo i ilościowo, co za tym idzie zdecydowanie stabilna. 
Zauważa się stały rozwój kadry naukowej widoczny w systematycznym uzyskiwaniu stopnia 
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doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Kilka postępowań jest w toku. Kadra 
zdecydowanie przewyższa wymogi stawiane minimum kadrowemu na danym kierunku. W 

całym wydziale stosowane są te same procedury przy przyjęciu do pracy (procedura 
konkursowa), przy awansie oraz urlopowaniu.  Władze jednostki deklarują na str. 7 Raportu 

samooceny, że w procedurze konkursowej uwzględnia się obok przydatności naukowej 
kandydata „kompetencje dydaktyczne” osoby ubiegającej się o dane stanowisko. Jednak 

przegląd wybranych losowo dokumentacji kursowych nie do końca to potwierdza, 
rzeczywiście bardzo dokładnie bierze się pod uwagę kwalifikacje i osiągnięcia naukowe 
kandydata, jego profil badawczy, często elementami dokumentacji konkursu na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego np. były dwie recenzje (zewnętrzna i wewnętrzna) oceniające 
kandydata pod względem naukowym. Brak jest w przejrzanych teczkach informacji o 
umiejętnościach dydaktycznych kandydatach, nie mówiąc już o próbie ich oceny. Wielce 
zastanawiający jest fakt, że dzieje się tak także w przypadku konkursu na stanowisko 
wykładowcy, będące stanowiskiem tylko dydaktycznym. Zatem stwierdzić należy, iż 
wizytowany Wydział starannie dobiera sobie kadrę ze względów na potrzeby naukowe, co 
jest oczywiście w pełni uzasadnione, rozpisuje konkursy z powodów potrzeb prowadzonej 
działalności dydaktycznej (tak więc kwalifikacje i osiągnięcia naukowe kandydata 
korespondują z prowadzonym na wydziale kształceniu), jednak właściwie w żaden sposób nie 
uwzględniają umiejętności dydaktycznych przyszłego pracownika. Ocenić to należy 

negatywnie postulując równocześnie natychmiastową zmianę tego postępowania.  
 

Do tej pory to dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr decydowali o powierzeniu 
zadań dydaktycznych poszczególnym pracownikom naukowo-dydaktycznym. Uwzględniali 

przy tym profil badawczy pracownika oraz jego zainteresowania i doświadczenia naukowe. 
Uznać więc należy, iż takie działania zgodne były z tradycją akademicką, lecz nie zostały w 

pełni wdrożone do wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. W bieżącym 
roku akademickim podjęto pierwsze (należy je uznać za pilotażowe) działania mające na celu 

zmianę tego stanu rzeczy. Działanie zainicjowane zostało 27 stycznia 2014 r. i dotyczy tylko 
jednego instytutu, tj. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 4 lutego 2014 r. 

zwrócił się do dyrektora instytutu z prośbą o korektę przydziały zajęć na semestr letni 
2013/14 przy której należy uwzględnić to, aby przydział zajęć dydaktycznych pracownikom 

etatowym i zewnętrznym powinna być zgodna z ich kompetencjami, doświadczeniem 
dydaktycznym i dorobkiem naukowym. Przydział zajęć dla doktorantów musi odpowiadać ich 

zainteresowaniom naukowym. Należy zrezygnować ze współpracy z pracownikami 
zewnętrznymi, którzy pracują z szkołach wyższych stanowiących dla wydziału konkurencję. 
Należy zrezygnować z przedmiotów tzw. utworzonych eksperymentalnie oraz zorganizować 

zajęcia opcjonalne oddzielnie dla studentów 1.  2. roku i innych dla poszczególnych lat. 
Przydzielanie pracownikom zewnętrznym, którzy rozpoczynają współpracę dydaktyczną z 

wydziałem co najwyżej 30 godzin dydaktycznych. W odpowiedzi na to pismo dyrektor wyżej 
wymienionego instytutu przesłał dziekanowi 10 lutego 2014 r. skorygowane obciążenia. 

Doceniając inicjatywę dziekana wydziału trzeba wyrazić nadzieję, że nie będzie to działanie o 
charakterze incydentalnym, że podobnymi działaniami będą objęte wszystkie jednostki 

wydziału a nadzór nad prawidłowością przydziałów dydaktycznych stanie się działaniem  
systemowym. W owej inicjatywie dziekańskiej wyróżnić można dwa poziomy, po pierwsze to 

nadzór nad powierzaniem zadań dydaktycznych i tu należy wskazać na właściwość podjętych 
działań. Jednak drugi poziom, czyli „modelowanie” oferty dydaktycznej (zalecana redukcja 

zajęć eksperymentalnych) jest w trakcie roku akademickiego niedopuszczalna. Jednak 
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globalnie to jednostkowe działanie należy ocenić pozytywnie i rekomendować rozszerzenie 
podobnego mechanizmu na wszystkie jednostki wydziału. 

W ramach działań sprawdzających jakość kształcenia pracowników naukowo-
dydaktycznych oraz doktorantów stosowana jest ankieta studencka oceniająca zajęcia. 

Dodać należy, iż wydział jako podstawowa jednostka organizacyjna nie wypracował 
jednolitej procedury przeprowadzania oraz ewaluacji ankiet. Stosowane są przez 

poszczególne jednostki różne praktyki przeprowadzania ankiety oraz pozyskiwania jej 
wyników. Może prowadzić to do zjawisk niepożądanych, o których wspominał jeden z 
pracowników na spotkaniu z ZO PKA, który twierdził, iż otrzymuje arkusze ankiet i jego 
zadaniem jest jej przeprowadzenie na swoich zajęciach. Zdarza się – według słów tego 
pracownika – że nie wypełni on tego zadania. Wicedyrektorzy ds. dydaktycznych zaprzeczali 
istnieniu takich praktyk. ZO PKA nie jest w stanie ani potwierdzić ani zaprzeczyć żadnemu z 
tych twierdzeń, uznać jednak można, że dopóki nie zostanie ujednolicone na poziomie 
wydziału przeprowadzanie ankiet, dopóki wydział (WSZJK) nie wypracuje procedury 
przygotowania, przeprowadzania, ewaluowania ankiet a także wyciągania na ich podstawie 
wniosków oraz (ewentualnych) działań naprawczych, występowanie takich niepożądanych 
zjawisk jest możliwe. Wyniki ankiet studenckich są konsekwentnie wykorzystywane w 
okresowej ocenie pracowników. Jednak także i tutaj brak jest wypracowanego wspólnego 
dla wszystkich jednostek sposobu procedowania. Arkusz ankiety oceniającej pracownika 

naukowo-dydaktycznego wypełnia wicedyrektor ds. dydaktycznych, sposób w jaki było to 
czynione dotąd jest bardzo heterogeniczny, począwszy od bardzo wnikliwej analizy wyników 

ankiety, poprzez powierzchowne analizy oraz podawanie jej wyników aż po (dość 
sporadyczne) zdawkowe, ogólnikowe komentarze, które trudno uznać za ocenę. Także w tym 

zakresie zaleca się wypracowanie jednolitych procedur właściwych dla wydziału wskazanych 
przez gremia działające w obrębie WSZJK. Elementem oceny pracownika nie są hospitacje ich 

zajęć, co ZO PKA ocenia zdecydowanie negatywnie. 
Oceniany Wydział bez wątpienia stwarza swoim pracownikom dobre warunku do 

rozwoju naukowego. Władze zarówno wydziału jak i instytutów i katedr motywują i 
systematycznie (i bardzo skrupulatnie) oceniają rozwój naukowy każdego pracownika. 

Pracownicy mogę – szczególnie w fazie ubiegania się o kolejny stopień naukowy lub tytuł - 
ubiegać się o urlop naukowy, takie rozwiązanie jest także stosowane w przypadku 

otrzymania przez pracownika stypendium zagranicznego. Bardzo cenne jest także 
przyznawanie wydziałowych grantów naukowych. ZO PKA właściwie – poza deklarowanego 

w Raporcie samooceny na str. 45 zorganizowanych dla pracowników Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej warsztatów z psychologiem - nie zauważył 
podobnych działań stwarzających pogłębiania umiejętności i kwalifikacji dydaktycznych 

pracowników. 
Jak wspomniano powyżej politykę kadrową ocenianego Wydziału ocenić trzeba jako 

zdecydowanie pozytywną. Jej efektem jest posiadanie kompetentnej i licznej kadry 
naukowo-dydaktycznej, której profil badawczy w zupełności odpowiada efektom kształcenia 

na kierunkach prowadzonych przez wydział.  
 

 Zasady odbywania praktyk dydaktycznych na studiach III stopnia określa Regulamin 
studiów doktoranckich na UWr przyjęty Uchwałą nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dn. 25 kwietnia 2012 r. z późn. zm. oraz program studiów doktoranckich 
przyjęty na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 4 lutego 2014 r. 
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Zapisy uwzględnione w Regulaminie studiów doktoranckich są zgodne z przepisami 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. doktorant ma obowiązek odbywania praktyk 

zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich 
prowadzeniu. Liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta wynosi nie 

więcej niż 90 godzin i nie mniej niż 10 godzin w każdym roku akademickim. Pozytywnie 
ocenia się możliwość całkowitego zwolnienia z obowiązku ich odbycia w przypadku 

zatrudnienia doktoranta  w charakterze nauczyciela akademickiego. Uczestnicy studiów III 
stopnia jako korzystne rozwiązanie wskazali również możliwość podejmowania pracy 
zarobkowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych po zrealizowaniu liczby godzin 
praktyk zawodowych wyłącznie w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie.  
Doktoranci formalnie są przypisani do określonego Instytutu i we współpracy z opiekunem 
naukowym/promotorem uzgadniają technicznie i merytorycznie planowane zajęcia, co 
ocenia się pozytywnie. Informacje uzyskane zarówno podczas rozmów z uczestnikami 
studiów doktoranckich, jak i przedstawicielami Wydziału wskazują, że przydział zajęć 
w większości przypadków jest zgodny z dziedziną własnej specjalizacji doktoranta, 
uwzględnia jego potrzeby oraz ograniczenia (np. czasowe) i ma na celu utrzymanie 
odpowiedniego poziomu oferty dydaktycznej dla studentów. Negatywnie natomiast można 
ocenić dysproporcję pomiędzy liczbą prowadzonych zajęć przez doktorantów poszczególnych 
Instytutów.  

 
Zasady doboru kadry naukowo - dydaktycznej do potrzeb wynikających 

z prowadzonego kształcenia i badań naukowych realizowanych przez doktorantów oceniane 
są przez uczestników studiów III stopnia jako zadowalające. Doktoranci podkreślali, iż liczba 

nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny jest adekwatna do liczby 
jego uczestników. Stosunek liczby doktorantów do liczby pracowników samodzielnych 

gwarantuje właściwą opiekę i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami. Jako 
korzystne rozwiązanie przyjmuje się również, iż przy określaniu struktury kadry naukowo-

dydaktycznej na studiach doktoranckich brana jest pod uwagę: potrzeba poszerzenia wiedzy 
w zakresie głównych specjalności, konieczność poszerzenia wiedzy ogólnej, konieczność 

rozszerzenia wiedzy w zakresie interdyscyplinarnym, kontrola indywidualnych postępów 
w realizacji pracy doktorskiej. Zasady organizacji procesu dydaktycznego w UWr określa 

Zarządzenie nr 147/2013 Rektora UWr  z dn. 23 września 2013 r. Przedstawiona podczas 
wizytacji struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia z doktorantami WF z semestru 

zimowego roku akademickiego 2013/2014 wskazuje, że zajęcia prowadzone były przez 
samodzielnych nauczycieli akademickich i nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym 
doktora, co ocenia się pozytywnie. 

 
 

2) jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do 
specyfiki oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów 

kształcenia,  
 

Poszczególne jednostki wizytowanego Wydziału  mieszczą się w różnych budynkach, które w 
różnym stopniu dostosowane są do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia. 

Budynek główny Wydziału, w którym mieści się także dziekanat, zajmują dwa duże instytutu: 
Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej. Jest to budynek stary ale 

wyremontowany oraz dostosowany do prowadzenia dydaktyki. Sale w tym budynku są 
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dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz multimedialny. Choć w dokumentacji 
przedstawionej podczas wizytacji oraz zwizytowaniu tych sal przez ZO PKA jawi się dobry 

obraz infrastruktury dydaktycznej, wydaje się ona wystarczająca w stosunku do liczby 
kształconych studentów, to trzeba wyrazić zaniepokojenie, czy oba te instytuty nie zaczną się 

– w przypadku nawet małego wzrostu studentów – borykać się z problemami lokalowymi. 
Troska ta wypływa ze słów dziekana wydziału, który twie rdził, że wszystkie bez wyjątku sale 

dydaktyczne zagospodarowane są przez zajęcia dydaktyczne, tak że nie jest możliwym 
znalezienia na np. trzy dni (choćby w przypadku wizyty jakiejś grupy roboczej np. ZO PKA) 
sali, w której umożliwiono by wykonywanie innych nie związanych bezpośrednio z dydaktyką 
aktywności. Oba wspomniane instytuty posiadają bogato wyposażone biblioteki instytutowe 
wraz z czytelniami. Obie biblioteki obsługiwane są przez kompetentny i zaangażowany 
personel. Budynek na placu Biskupa Nankiera 15 posiada usprawnienia dla 
niepełnosprawnych. 

W osobnym budynku mieści się Instytut Filologii Romańskiej, którego baza lokalowa i 
infrastruktura są wyróżniające spośród wszystkich jednostek. Nowocześnie wyremontowany 
i wyposażony budynek mieści w sobie nie tylko tradycyjne sale dydaktyczne, salę 
komputerową oraz pokoje kadry dydaktycznej, ale – co warte podkreślenia – salę z 14 
stanowiskami dla studentów wyposażoną w system do tłumaczenia symultanicznego.  Także 
ten budynek wyposażony jest właściwie w sprzęt ułatwiający poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym. 
Wspólny budynek z innymi Jednostkami UWr dzielą Instytut Filologii Angielskiej oraz 

Katedra Filologii Niderlandzkiej, także jego wyposażenie odpowiada wymogom kształcenia 
na kierunku filologia. Sale dydaktyczne są odpowiednie, także ich wyposażenie (nie tak 

bogate jak u romanistów) jest właściwe. Warto podkreślić współpracę tych dwóch jednostek 
w wysiłkach na rzecz powiększania infrastruktury dydaktycznej – obie jednostki działają 

wspólnie w celu zakupu kabin do tłumaczenia symultanicznego, już wydzielono 
pomieszczenie, w którym owe kabiny zostaną zainstalowane. Oczywiście popierając tę 

inicjatywę warto zauważyć w tym miejscu, że na Wydziale, tj. w ramach WSZJK nie 
wypracowano obejmujących wszystkich jednostek wydziału procedur pozwalających na 

efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału wszystkich instytutów i katedr (być może 
przedstawiciele anglistyki oraz niderlandystyki mogliby korzystać z pracowni znajdującej się 

w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz oceniających efektywność wykorzystania posiadanych 
pomieszczeń i wyposażenia w obrębie całego wydziału. 

Bardzo ważnym i unikatowym w skali kraju jest laboratorium psycholingwistyczne, 
które pozwala na prowadzenie nowatorskich badań psycholingwistycznych, które z 
pewnością mogą być spożytkowane także w kształceniu studentów, w szczególności na 

poziomie studiów magisterskich. 
Osobnym budynkiem (ul. Joliot-Curie 15) dysponuje Instytut Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej, posiada tam do swej dyspozycji dwie sale wykładowe oraz sześć sal 
dydaktycznych (mieszczących do 30 osób), dwie pracownie komputerowe, a także 

pomieszczenia, które zaadaptowano na studia radiowe i telewizyjne. Szczególnie ten ostatni 
element należy mocno podkreślić, gdyż dobrze wyposażone studio radiowe i telewizyjne 

pozwala prowadzić zajęcia praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.  
Także baza lokalowa Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Instytutu Informacji 

Naukowej i Bibliotekoznawstwa nie budzą zastrzeżeń, posiadają odpowiednią ilość sal 
dydaktycznych właściwie wyposażonych w stosunku do wymogów kształcenia oraz liczby 

studentów.  
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ZO PKA ma natomiast poważne zastrzeżenia do warunków pracy pracowników 
naukowo-dydaktycznych, bibliotekarzy oraz studiowania w Instytucie Studiów Klasycznych, 

Śródziemnomorskich i Orientalnych. W lokalizacja w budynku przy ul. Szewskiej 49 
stwierdzamy, iż budynek absolutnie nie jest dostosowany do studiowania w godziwych 

warunkach, brak jest jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych, choć jest to 
budynek wielopiętrowy. Sale dydaktyczne służą równocześnie za sale, w których 

magazynowane zasoby biblioteczne, są małe. Jedyne wyposażenie, które rzuca s ię w oczy 
zwiedzającymi, to czarna tablica i kredy. Ponadto w na klatce schodowej (wejściu do niej) 
oraz w wizytowanych pomieszczeniach panował brud. 

Wszystkie budynku Wydziału Filologicznego posiadają dostęp do internetu. 
 

Także w opinii uczestników studiów III stopnia Jednostka zapewnia dostęp do 
zaplecza odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanej dydaktyki, rozwijania działań 
praktycznych i treningu umiejętności, co przyjmuje się jako korzystne rozwiązanie. 
Doktoranci pozytywnie oceniają infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i naukową jednostki, 
w tym studia radiowe i telewizyjne, studio radiowe emisyjne, kamery, pracownie 
komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, kabiny tłumaczenia kabinowego.  

 
Cechą charakterystyczną wizytowanego Wydziału jest to, że – to wrażenie po 

wizytacji ZO PKA – każda jednostka samodzielnie dba o swoją infrastrukturę. Brak jest tu 
działań o charakterze wspólnym wydziałowym. Każda z jednostek posiada swoją bibliotekę, 

każda z bibliotek instytutowych czy katedralnych jest właściwie wyposażona w książki i 
czasopisma, posiada także dostęp do baz wirtualnych. Doktoranci oraz studenci wskazywali 

w rozmowach z ZO PKA na liczne utrudnienia z takim rozczłonkowaniem związane. Mimo 
życzliwości personelu bibliotek korzystanie z biblioteki jednostki niemacierzystej jest dla nich 

często utrudnione. Tego problemu nie widzieli pracownicy naukowo-dydaktyczni, pytani o 
biblioteką podczas spotkania z ekspertami PKA. Zgodnie twierdzili, że mogą bez ograniczeń 

korzystać z każdej z bibliotek w obrębie Wydziału. 
ZO PKA zaleca wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią korzystanie z 

zasobów bibliotecznych całego wydziału wszystkim studentom i doktorantom kształcącym 
się na wydziale. 

 
3) polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. 

 
 

Oceniany Wydział nie posiada pełnej autonomii finansowej i dlatego zakres polityki 
finansowej jest ograniczony. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (par. 73.2) 

Rektor ustala zasady podziału środków finansowych pomiędzy jednostki organizacyjne. 

Dysponowanie przyznanych wydziałowi środków określa w rozdziale V Zarządzenie Rektora 
nr 146/2012. Zgodnie z tym dokumentem Rada Wydziału zobowiązana jest do zatwierdzania 

planu rzeczowo-finansowego. Rezerwa dziekańska wynosi rocznie 5%, dyrektorzy nie 
posiadają swojej rezerwy. Środki z tzw. rezerwy dziekańskiej są spożytkowywane na 

dofinansowywanie konferencji naukowych, finansowanie do 10 arkuszy wydawniczych 
czasopism naukowych oraz publikacji monografii habilitacyjnej. Fundusz ten wspomaga także 

inne wydatki na rzecz wydziału, jak np. zakup serwera, dofinansowanie szczególnie 
kosztownych publikacji naukowych czy też współfinansowanie wyjazdów studenckich na 

warsztaty naukowe. Pozostałe środki z dotacji dzielony jest na poszczególne jednostki 
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wydziału. Nie do końca można zidentyfikować zasady rozdziału tych środków. We wszystkich 
jednostkach środki te spożytkowywane są na podobne cele czyli na działalność naukową 

pracowników, ich wyjazdy konferencyjne, publikacje organizowanie konferencji naukowych. 
Brak jest jednolitych zasad dysponowania środkami finansowymi, np. w Instytucie Filologii 

Germańskiej uregulowane jest to uchwałą rady instytutu, w Instytucie Filologii Romańskiej w 
styczniu każdego roku podejmuje się decyzje o planach finansowych, propozycje podziału 

środków przedstawia radzie instytutu dyrektor. Rada koryguje przedłożoną propozycję. W 
Instytutach Informacji i Bibliotekoznawstwa oraz Filologii Polskiej za podział środków  i 
politykę finansową odpowiada dyrektor. Jedna z jednostek wydziału Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej deklaruje brak problemów finansowych. Pozostałe jednostki starają 
się sprostać wyzwaniom naukowym i dydaktycznym mimo corocznie niższej dotacji z 
ministerstwa.  

W polityce finansowej wydziału nie odnotowano realizacji zadań projakościowych 
określonych m.in. w wyniku działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. 

Z przedstawionych realiów wynika, że sytuacja finansowa Wydz. Filologii UWr jest 
porównywalna z wieloma jednostkami uniwersytetów publicznych. Warte podkreślenie jest, 
że wydział nie posiada długów. Można więc stwierdzić, że – jak w wielu polskich 
uniwersytetach – możliwości polityki sprzyjającej poprawie efektów kształcenia i stabilności 

rozwoju kadry, w tym wypracowania projakościowego systemu kształcenia są jeszcze 
niewielkie. W tej sytuacji niezbędne jest pozyskiwanie środków na badania i dydaktykę w 

ramach projektów badawczych NCN, NCBR, NPRNH oraz projektów UE. 

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 4 W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1. Oceniany Wydział dysponuje kadrą nauczycieli akademickich dobrze przygotowaną 

do prowadzenia naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Zatrudnieni na 
wydziale nauczyciele zapewniają osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia na 

wszystkich realizowanych w jednostce kierunkach studiów. Spełnione są 
wymagania dotyczące minimum kadrowego. Polityka kadrowa wydziału sprzyja 

rozwojowi i poprawie kwalifikacji (szczególnie naukowych, mniej dydaktycznych) 
pracowników. Brak wydziałowych procedur oceny działalności dydaktycznej 

pracowników. 
2. Wydział posiada bardzo zróżnicowaną infrastrukturą (od świetnych warunków 

Instytutu Filologii Romańskiej po fatalne Instytutu Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i Orientalnych). Jest ona dostosowana do specyfiki 

prowadzonych na wydziale studiów. Zapewnia one osiąganie zakładanych efektów 
kształcenia. 

3. Sytuacja finansowa wydziału jest stabilna, a jego polityka prowadzona jest 
odpowiedzialnie i nakierowana na wspieranie rozwoju naukowego pracowników i 
zwiększenie potencjału naukowego wszystkich jego jednostek. Należy skierować 

środki finansowe na działania projakościowe, wspierające prowadzoną dydaktykę.  
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5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę  

 

Jednostka prowadzi badania naukowe w obszarach , dziedzinach i  dyscyplinach naukowych 
związanych z oferowanymi studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze osiągnięcia nauki w 
danym obszarze wykorzystuje w procesie kształcenia. Jednostka stwarza doktorantom 
warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, a studentom umożliwia udział w 
badaniach przez nią prowadzonych. 
 

Pracownicy ocenianego Wydziału prowadzą bogatą działalność naukową w obrębie przede 
wszystkim językoznawstwa i literaturoznawstwa, to jest tych dyscyplin w obszarze nauk 
humanistycznych do których nawiązują efekty kształcenia na prowadzonych kierunków 

wykorzystuje w procesie kształcenia. W ostatniej ocenie parametryzacyjnej KEJN bardzo 
wysoko ocenił wyniki działalności naukowej wydziału i przyznał mu kategorię A. Na Wydziale 

wydawane są 23 czasopisma naukowe, w tym 3 (Eos, Estudios Hispanicos oraz Neerlandica 
Wratislaviensia) znajdują się na liście ERIH i posiadają w roku 2013 wysoką jak na czasopisma 
humanistyczne punktację, tj. 10 punktów.  

Trudno opisać wszystkie badania prowadzone na Wydziale. W związku z tym poniżej 
wskażemy na kilka reprezentatywnych  przykładów. 

Zakres zainteresowań naukowych i badawczych pracowników Instytutu  
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest bardzo szeroki. Wymienić można kilka grup 
tematycznych, a mianowicie: Konstruktywistyczna teoria komunikacji i mediów 
Konstruktywistyczna teoria komunikacji i mediów, Nowe media, Kulturowe i filozoficzne 
konteksty komunikacji, Komunikacja międzykulturowa i kultura pogranicza, Media a polityka 
oraz Literatura i komunikacja literacka.  

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej prowadzą badania w dwóch obszarach: 
literaturoznawczym, językoznawczym. W ramach badań nad językiem polskim prowadzi się 
następujące tematy badawcze: Komunikacja w normie i patologii, Problemy współczesnej 
komunikacji językowej i jej konteksty, Historia języka polskiego w perspektywie kulturowej 
oraz Lingwistyka kulturowa. W obrębie badań nad dziejami literatury polskiej podejmowana 
jest następująca tematyka: Literatura dawna w perspektywie kulturowej, problemy życia 
artystycznego i codziennego w XIX wieku, Literatura przełomu XIX i XX wieku w kontekście 

idei i sztuki, Literatura XX i XXI wieku wobec historii i współczesności.  Podobnie w obrębie 
językoznawstwa i literaturoznawstwa a także dydaktyki właściwego języka docelowego 

badania prowadzą instytuty i katedry poszczególnych filologii obcych.  
Bardzo ciekawe są prowadzone w Instytucie Filologii Germańskiej badania nad 

śląskością. Innym profilem naukowym charakteryzuje się Instytut Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa, którego pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują m.in. następujące 

zadania badawcze: Kultura książki (w tym: teoria i historia książki i innych środków przekazu; 
teoria i historia księgoznawstwa; historia kultury książki (zadania szczegółowe: historia 

książki na Śląsku; Kresach Wschodnich), Edytorstwo i i sztuka książki (w tym: edytorstwo 
współczesne - publikacji drukowanych i elektronicznych; komunikacja piśmiennicza – pismo, 

język, tekst; grafika i typografia książki; ruch wydawniczy) oraz  Kultura informacji (w tym: 
przemiany w komunikacji piśmienniczej (tradycyjnej i elektronicznej);teoria, historia, 
metodologia nauki o informacji; ocena i wartościowanie dokumentów; zarządzenie 
informacją; rola książki w budowaniu społeczeństwa wiedzy) a także Kultura bibliotek (w 
tym: teoria, historia i metodologia nauki o bibliotece; kultura czytelnicza, szczególnie: 
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czytelnictwo i edukacja czytelnicza różnych grup społecznych- dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów). 

Poza badaniami naukowymi prowadzonymi w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych wydziału prowadzone są aktywności naukowe wspólne, są one wyrazem 

współpracy pomiędzy instytutami i/lub katedrami. Do takich działań naukowych należą: 

Seria wydawnicza Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik  / Slezská 
vědecká – poszczególne tomy poświęcone są sylwetkom polskich czeskich i niemieckich 

uczonych działających na Śląsku. Współdziałają: Instytut Filologii Germańskiej, Instytut 
Filologii Polskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej. Dotychczas ukazał się 5 tomów.  

Seria wydawnicza Scientiarum Primitiae, w której wydawane są najlepsze prace 
magisterskie absolwentów Wydziału Filologicznego zakwalifikowane do druku przez 
recenzentów zewnętrznych. Współdziałają: Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii 

Polskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Dotychczas 
ukazały się 4 tomy. 

Program badawczy Language - literature - culture: Bohemian, Moravian, Polish and Silesian 
Relationships in the Past and Today w ramach Polsko-Czeskiego Programu Wykonawczego 
Współpracy Naukowej i Technicznej. W programie uczestniczą Univerzita Palackého v 
Ołomuńcu i konsorcjum jednostek Wydziału Filologicznego (Katedra Filologii Niderlandzkiej, 
Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Studiów Klasycznych, 

Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Filologii 
Romańskiej.  

Czasopismo Orbis Linguarum – w radzie naukowej zasiadają przedstawiciele trzech 
jednostek Wydziału Filologicznego – Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii 
Polskiej i Instytutu Filologii Angielskiej. 

Konferencja naukowa Lem i tłumacze zorganizowana wspólnie przez Instytut Filologii 
Romańskiej i Instytut Filologii Germańskiej, zwieńczona publikacją książki Lem i tłumacze, 
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010. 

Dodać należy, iż kilkoro pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filologii jest 

kierownikami grantów naukowych przyznanych przez NCN (np. 1. Polska eseistyka o 
malarstwie i fotografii od drugiej połowy XX wieku jako projek t estetyczny i epistemologiczny 

– 2011- NCN – 43928 zł, 2. OPUS 5 w celu realizacji projektu badawczego “Badania 
psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku” oraz na zakup aparatury 

eyetrakingowej (okulografu) i softwaru do badań eksperymentalnych takiego jak E-prime i 
SPSS, 3. Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - Język – Kultura 2011 – NCN - 

97 938 zł, 4. Teoria literatury i estetyka psychologiczna w świetle „Wykładów ze stylistyki [i] 
historii literatury“ Kazimierza Wóycickiego w TKN i WWP – 2013 – NCN – 70 479 zł, 5. – Listy 

pożegnalne samobójców – lingwistyczne metody ustalania autentyczności tekstu 2010 
– NCN – 102 150 zł, 6. - Słowo i obraz na usługach ideologii 2011 – NCN – 40 950 zł, 7. 

Na pograniczu kultur. Literackie i paraliterackie recepcje obyczaju, tradycji, kultury 

umysłowej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 2011 – NCN – 191 100 zł), NPRNH 
(4572/MH/ISKŚO/12 - 403.333,00 NPRH Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej (Dekompozycja kategorii językowych w mózgu. Studium kategorii 
wyrażających wydarzenia”, program FOCUS, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej [UMOWA o 
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SUBSYDIUM FOCUS NR F5/09/P/2013], 1.01.2014-31.12.2015., grant na zorganizowanie i 
urządzenie pracowni naukowej i laboratorium psycholingwistycznego, zamknięty konkurs 

grantowy (program FOCUS), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej [Umowa o dofinansowanie 
projektu w programie FOCUS GRANTY Nr FG 5/2009], 28.02.2011-30.09.2013) oraz innych 

fundacji jak np. Archival Sources to the History of Hasidism in the Kingdom of Poland, 1815-
1864, finansowany przez Rothschild Foundation Europe. 

Jedną z możliwych form wdrażania studentów do pracy naukowej jest pierwszy 

projekt naukowy realizowany pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego w postaci 
pracy magisterskiej. W ocenianym Wydziale nie powstają prace na tematy sugerowane przez 
pracodawców, choć ich przedstawiciele  na spotkaniu z ZO PKA bardzo silnie akcentowali 
taką potrzebą. Już w krótkiej rozmowie z ekspertami PKA sformułowali kilka roboczych 
tematów twierdząc, że prace takie byłby by dla nich pomocne (rozwiązywałyby jakiś ważny 

dla nich problem), pomogłyby danemu magistrantowi  poznać realia życia zawodowego oraz 
podjęcie próby rozwiązania w ramach metodologii badań w obrębie kierunku studiów 

konkretnego problemu. Sprzyjałoby to także szybszemu zatrudnieniu danego magistranta.  

W opiece nad magistrantami zauważono następujące nieprawidłowości – zgodnie z 

par. 43. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego tematy prac magisterskich 
zatwierdza Rada Wydziału. Jednak na ocenianym Wydziale tak się nie dzieje, w protokołach 

Rady Wydziału brak stosownych adnotacji, a pracownicy poszczególnych jednostek 
organizacyjnych (w tym członkowie dyrekcji) twierdzili, że tematy dyskutowane są na radach 

poszczególnych instytutów. Nie wiadomo, co dzieje się w katedrze, w której nie działa rada 
naukowa. Nie negując tego rozwiązania, stwierdzić należy brak respektowania własnego 

regulaminu studiów. Podobnie rzecz się ma z zapisem par. 43. 7 mówiącym o tym, że pracę 
dyplomową każdego typu (licencjacką, inżynierską oraz magisterską) student przygotowuje 

pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Paragraf ten przewiduje dodatkową 
możliwość, tj. dziekan – po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej – może 
upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej pracownika ze stopniem doktora. ZO PKA nie 
otrzymał takich upoważnień dziekana, a wiele prac magisterskich prowadzonych było przez 
doktorów, np. w IFA w roku akad. 2010/11 na 71 prac aż 28 miała promotorów ze stopniem 

doktora, podobnie w 2011/12 29 prac pisanych było pod opieką doktora. Proporcje te 
wypadają zdecydowanie gorzej na filologii czeskiej, w 2010/11 powstało łącznie 8 prac z 

czego 5 pod opieką doktora, w 2011/12 na 18 aż 12 to prace magisterskie,  których 
promotorami byli doktorzy. Oto kolejne dane statystyczne, filologia romańska 2010/11 – 

łącznie 18 prac magisterskich, 12 powstało pod opieką doktora, 2011/12 – w sumie 20 prac, 
w tym ośmioma opiekowali się doktorzy. Filologia hiszpańska 2010/11 na  25 prac 12 to te, 

którymi opiekowali się doktorzy, 2011/12 łącznie powstało 16 prac, 13 pod opieką naukową 
doktora. Podobnie działo się na filologii niderlandzkiej, serbsko-chorwackiej (2010/11 

wszystkie 5 prac powstało pod opieką naukową doktora) czy kulturze śródziemnomorskiej. 
Tego niekorzystnego zjawiska tego nie odnotowano w ramach informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa oraz filologii rosyjskiej. Na pozostałych kierunkach/specjalnościach 
można się z nim spotkać lecz w mniejszym zakresie. ZO PKA wyraża swoje zdziwienie takim 

zjawiskiem i jego skalą, Wydział Filologii posiada przecież liczną kadrę, także tę samodzielną 
naukowo, na której to - zgodnie z Regulaminem Studiów oraz ogólnymi zasadami pracy na 

uczelniach polskich – spoczywa obowiązek wprowadzania studentów w metodologię pracy 
naukowej poprzez opiekę promotorską nad pracami dyplomowymi. Zaleca się wdrożenie 
pilnych i intensywnych działań przeciwdziałających temu zjawisku. 
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Uczestnicy studiów III stopnia WF w ramach swojej pracy naukowo – badawczej 

angażowani są do tworzonych na Wydziale zespołów badawczych realizujących badania. W 
procesie wyboru i prowadzenia badań naukowych zwraca się szczególną uwagę na ich 

tematykę i ważność dla rozwoju nauki oraz przyporządkowanie do prowadzonych na 
Wydziale kierunków studiów, co przyjmuje się jako korzystne rozwiązanie. Pozytywnie 

ocenia się także udział doktorantów w realizacji zadań w większości wydziałowych prac 
badawczych, np. międzynarodowe projekty germanistyczne INTERDYSKURS (NCN, Harmonia 
4, nr proj. 4701/PB/IFG/13 OPUS 5), międzynarodowych Sieci Tematycznych, czy badania 
prowadzone dzięki grantom ministerialnym („promotorskim” - 27 w latach 2008-2011), NCN 
(Preludium - 6) jak również wewnętrznym grantom wydziałowym (służących rozdziałowi 
środków na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich. Jako korzystne rozwiązanie przyjmuje się także, iż 
uczestnicy studiów III stopnia biorą udział w szkołach doktoranckich krajowych (np. 
Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla Doktorantów) i zagranicznych w ramach współpracy 
środowiskowej pod patronatem stowarzyszeń akademickich (np. szkoły doktoranckie 
organizowane w ramach współpracy romanistów polskich, czeskich, słowackich i 
węgierskich). 
 Pozytywnie ocenia się również, że wszystkie badania, w których uczestniczą 

doktoranci mieszczą się w  dyscyplinach bibliologia i informatologia, językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo. a ponadto charakteryzują się aktualną tematyką w zakresie ww. 

dyscyplin. Zdaniem doktorantów jednostka umożliwia prowadzenie samodzielnych badań 
naukowych poprzez m. in. sprzętu komputerowego, zasobów bibliotecznych i  systemu 

informacji naukowej, oraz wsparcia merytorycznego opiekunów/promotorów i  pozostałych 
pracowników naukowych. Mogą oni również prowadzić badania poza uczelnią, zarówno 

w ramach realizowanych projektów, samodzielnej aktywności, czy też przy wykorzystaniu 
doświadczeń opiekuna naukowego.  Uzyskane podczas rozmów z doktorantami informacje 

potwierdzają jak ważna jest współpraca pomiędzy uczestnikami studiów III stopnia 
a realizującą projekty badawcze kadrą naukowo-dydaktyczną Wydziału. Doktoranci 

podkreślają, że ma ona bezpośredni wpływ na zdobywanie przez nich wiedzy, nowych 
umiejętności i kompetencji związanych z tematyką pracy doktorskiej. Usprawnienia, w opinii 

uczestników studiów III stopnia, wymaga rozwój międzyinstytutowych zespołów 
badawczych. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 4 W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

 

Spójność obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych prowadzonych badań naukowych z 
realizowanym kształceniem i ich wpływ na osiągane efekty kształcenia można ocenić 
pozytywnie. Pracownicy naukowi prowadzą zajęcia ściśle powiązane z prowadzonymi 
przez siebie badaniami, dzięki czemu dysponują odpowiednią wiedzą pozwalającą 
zapoznać studentów i doktorantów ze stanem najnowszych badań. Także badania 
naukowe prowadzone przez doktorantów  są zgodne z realizowanym kształceniem i mają 

bezpośredni wpływ na efekty kształcenia osiągane przez uczestników studiów III stopnia. 
Udział doktorantów w prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych, jak 

i umożliwienie doktorantom realizowania samodzielnych badań naukowych można ocenić 
jako pozytywny.  
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6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi 

i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  

i instytucjami  

 

1) Studenci, doktoranci i pracownicy jednostki uczestniczą w programach 
międzynarodowych, 

 
 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Strategii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego na lata 2014-2020, współpraca z partnerami zagranicznymi jest szeroka, 

stanowi trwały element działalności Wydziału Filologicznego i jest oparta na trzech filarach: 
na funduszach Unii Europejskiej (np. Kapitał Ludzki), umowach bilateralnych pomiędzy 
Uniwersytetem Wrocławskim a jednostkami partnerskimi oraz współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami kulturalnymi, oświatowymi i naukowymi.  

W latach 2008-2013 w ramach różnych programów międzynarodowych wyjechało za 

granicę w sumie 2070 osób (1426 studentów, 77 doktorantów oraz 567 pracowników Wydz.  
Filologicznego). Z tego z programu LLP-Erasmus, Erasmus Mundus Action 2, CEEPUS, ISEP, 

DAAD, Promos, Go8 European Fellowship, ScieX oraz Visegrad Residency Fellowship 
wyjechało w sumie 1 375 studentów Wydz. Filologicznego, 60 doktorantów oraz 465 

pracowników. Reszta wyjazdów (51, 17 i 102) została zrealizowana w ramach umów 
dwustronnych. 

Ocena uczestnictwa w wymianie międzynarodowej pod wzglądem przyjazdów jest 
mniej korzystna. W tym samym czasie (2008-2013) na Wydz. Filologiczny UWr przyjechało 

tylko 608 osób, z tego 410 studentów, 5 doktorantów i 188 pracowników akademickich. Z 
programów LLP-Erasmus, Erasmus Mundus Action 2, CEEPUS i Promos przyjechało 395 

studentów, tylko 1 doktorant oraz 118 pracowników. Podobnie jak  
u wyjeżdżających, resztę stanowiły osoby przyjeżdżające w ramach współpracy 

zatwierdzonej umowami bilateralnymi (15 studentów, 4 doktorantów i 70 pracowników). 
Dane dotyczące wyjazdów i przyjazdów pochodzą z Raportu Samooceny, Część VI.  

 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Dziale Współpracy Międzynarodowej najwięcej  

studentów cudzoziemców (według kraju pochodzenia) przyjeżdżało w latach 2010-2013 z: 
Ukrainy (280), Białorusi (128), Rosji (90), Kazachstanu (39), Hiszpanii (26), Litwy i Niemiec (po 
19 studentów). Pojawili się też studenci z egzotycznych krajów takich jak Chiny i Iran (po 6), 
czy Nigeria (3). 

Na podstawie danych uzyskanych w Biurze Współpracy Międzynarodowej oceniono 
też współpracę międzynarodową Wydz. Filologicznego według poszczególnych kierunków 
studiów. Pod względem wyjazdów dydaktycznych pracowników naukowych  
w latach 2008-2013, za najbardziej aktywne kierunki można uznać slawistykę (109 
wyjazdów), polonistykę (91) i germanistykę (60). Najmniejszą aktywnością wykazują się 

kierunki: inf. naukowa i bibliotekoznawstwo (13 wyjazdów) oraz niderlandystyka (16). 
Ocenie poddano również wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach wszystkich 

programów wymian z podziałem na kierunki studiów. Pod tym względem najaktywniejszą 
okazała się germanistyka z 246 wyjazdami studentów, slawistyka (240)   



 59 

i dziennikarstwo (121). Najmniejszą aktywność wykazują ponownie: inf. naukowa  
i bibliotekoznawstwo. Nieznacznie odmienną kolejność można zauważyć badając liczby 

studentów przyjeżdżających na Wydz.  Filologiczny w podziale na kierunki studiów. Najwięcej 
studentów zagranicznych przyjechało na anglistykę (142), polonistykę (136) i dziennikarstwo 

(102). 
W ocenianych ostatnich pięciu latach ani jeden student z zagranicy nie był 

zainteresowany informacją naukową i bibliotekoznawstwem i tylko 6 studentów przyjechało 
na niderlandystykę oraz 8 studentów na filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską. 

Należy podkreślić, że najpopularniejszym programem wymiany międzynarodowej 
wśród studentów jest program Erasmus. Uczelnia podpisała 137 umów partnerskich dla 
studentów wizytowanej Jednostki. Istotne jest, że oferowane kształcenie w zagranicznych 
ośrodkach akademickich jest spójne z wybranym kierunkiem kształcenia w macierzystej 
Uczelni. Proces rekrutacji dotyczący programu wymiany międzynarodowej Erasmus, ma 
charakter powszechny, a niezbędne informacje można odnaleźć na stronie Internetowej 
Uczelni. Ważne jest przedstawienie krok po kroku zasad i etapów rekrutacji oraz 
umieszczenie wykazu dokumentów, niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Rekrutacja studentów prowadzona jest odrębnie w poszczególnych Instytutach Wydziału.  
Przejrzystość wskazanego procesu jest mocno uzależniona od funkcjonowania 
poszczególnych Instytutów. Zdarzają się sytuacje w których studenci nie są zapoznani z 

zasadami przyznawania punktów w procesie rekrutacji. Kryteria kwalifikacji kandydatów są 
odmienne dla danego Instytutu. Obejmują one m.in. średnią ocen, znajomość języka obcego 

oraz dodatkową działalność (naukową lub społeczną). Według opinii studentów wymagania  
stawiane kandydatom ubiegającym się o wyjazd stosują zasadę równych szans.  Za ważne i 

pozytywne uważają oni dobre wsparcie informacyjne kierowane do studentów, 
zainteresowanych kształceniem w zagranicznych ośrodkach akademickich.  

 
Analiza dokumentów oraz rozmowy przeprowadzone podczas wizytacji ZO PKA 

wskazują, że doktoranci w niewielkim stopniu uczestniczą w zagranicznych formach wsparcia 
pracy naukowej i dydaktycznej tj.: staże, praktyki, stypendia w ramach Programu Erasmus, co 

ocenia się negatywnie. Powodem niewielkiego zainteresowania wskazywanym przez 
uczestników studiów III stopnia jest niejednokrotnie wąska tematyka prowadzonych badań, 

sytuacje finansowe, rodzinne czy zawodowe. Rekomenduje się rozszerzenie oferty jednostki 
celem umożliwienia doktorantom uczestniczenie w dłuższych pobytach zagranicznych.  

Pozytywnie natomiast należy ocenić wyjazdy doktorantów na zagraniczne 
konferencje, warsztaty, seminaria oraz współprace w ramach międzynarodowych zespołów 
badawczych, m.in.. Grupa badawcza „Traduction comme moyen de Communications 

interculturelle” (Université Lille 3, Uniwersytet Jagielloński, UHA Mulhouse), Grupa 
badawcza Voice in Translation (University of Oslo), Projekt międzynarodowy: Interakcje. 

Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego(Uniwersytet w Moguncji, Instytut Slawistyki), 
udział w warsztatach rozszerzających ofertę edukacyjną i wprowadzające nowoczesne formy 

dydaktyczne (uniwersytety w Berlinie, w Grazu oraz w Lipsku).  

Według informacji uzyskanych na spotkaniu ze studentami studiów podyplomowych, 
odnotowano mniejszą aktywność studentów w zakresie współpracy międzynarodowej, przy 

wyrażanej jednocześnie chęci uczestniczenia tychże studentów w różnych formach studiów 
poszerzających wiedzę, lub częściowo odbywanych za granicą. 
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Jednostką uczelnianą, która informuje o możliwościach wyjazdu oraz zagranicznych 
stypendiach jest Biuro Współpracy Międzynarodowej. Doktoranci w większości ocenili 

funkcjonowanie tej jednostki jako zadowalające.  W opinii uczestników studiów III stopnia 
koordynuje ona procedury zgłoszeń, jak również pomaga doktorantom na poszczególnych 

etapach ich działań zmierzających do skorzystania z możliwości wymiany krajowej lub 
międzynarodowej 

 
 

2) jednostka podejmuje działania mające na celu internacjonalizację procesu 
kształcenia, w tym w zakresie określania efektów i realizacji programu kształcenia,  

 
Internacjonalizacja była już w przeszłości oceniana na Wydz. Filologicznym UWr przez 
Państwową Komisję Akredytacyjną. Ocenę wyróżniającą uzyskały: filologia - specjalność 
filologia germańska, filologia - specjalność filologia niderlandzka oraz informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo. Pozostałych 12 kierunków otrzymało ocenę pozytywną.  

Według informacji Prodziekana ds. nauki Wydział wspiera internacjonalizację procesu 
kształcenia na kilku płaszczyznach. Jest to po pierwsze wsparcie organizacyjne. Wydział stara 
się o uczestniczenie w programach takich jak np. Kapitał Ludzki. O uczestnictwo występują 
wydziały, nie jednostki, i tu rola Wydziału jest znacząca. Wydział decyduje również o podziale 

środków finansowych. Po drugie, wsparcie finansowe. Ma ono swoje miejsce również w 
innych działaniach. Są to wyjazdy, które są realizowane w półrocznych turach. Na jedną turę  

(semestr) przypada 40-42 stypendiów doktoranckich. W tym roku jest wdrożony nowy 
program „Akademia rozwoju”, który polega na tym, że studenci piszą projekty, komisja 

ocenia ich jakość, a najlepszy uzyskuje znaczące stypendium, nie na jeden, ale na kilka 
semestrów. Kryteria do projektu są zaczerpnięte z Programu Kapitał Ludzki. Cała działalność 

jest koordynowana przez Biuro Projektów Międzynarodowych, jednostkę podlegającą 
Prorektorowi ds. nauki.  

Odnośnie wsparcia finansowego wyjazdów studentów do różnych krajów, Wydział 
współpracuje również z ambasadami, które uzupełniają część potrzebnych na ten cel 

środków. Takim przykładem jest Ambasada Indii. 
 

Wydz. Filologiczny wspiera także finansowo wydania książkowe. Wysokość wsparcia 
zależy od ilości środków, którymi Wydział dysponuje, oraz od rodzaju wspieranych działań. 

Źródłem środków finansowych jest dotacja na badania statutowe. 1/3 środków jest 
przeznaczana na granty dla doktorantów i młodych doktorów do 35 roku życia. Resztą 
środków dysponuje Dziekan, wspierając również wydawnictwa książkowe. 

Dzięki wyjazdom do zagranicznych ośrodków akademickich, pracownicy Wydz.  
Filologicznego mają możliwość zapoznania się z organizacją dydaktyki i rozwojem badań 

naukowych w instytucjach partnerskich, co wzbogaca zarówno warsztat naukowo –
dydaktyczny poszczególnych pracowników, jak i przyczynia się do doskonalenia programów 

kształcenia z poszczególnych przedmiotów. Tak uzyskana wiedza i doświadczenia przyczyniły 
się do powstania i rozwoju nowych specjalności, takich jak publikowanie cyfrowe i sieciowe, 

specjalizacje tłumaczeniowe na filologiach obcych czy komunikacja wizerunkowa. Kierunek 
Komunikacja Wizerunkowa powstał dzięki zorganizowaniu Festiwa lu najgorszych reklam tzw. 

„Chamlet“. Na negatywnych przykładach studenci uczą się oceny, uzyskują wiedzę i  
doświadczenie. Dobre efekty takich działań były impulsem do powstania specjalizacji i 

wykorzystania powyższych metod na zajęciach. 
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Wydz. Filologiczny aktywnie włącza się do organizowanych przez Biuro Współ pracy 
Międzynarodowej, tzw. „Dni formacyjnych”. W trakcie dwóch dni uczestnicy wyjazdów 

zagranicznych wymieniają informacje, dzielą się doświadczeniami, udostępniają różne 
materiały, które promują uczelnie zagraniczne. Do rzetelnego przygotowania się  

i odpowiedzialnego przekazania informacji potencjalnym kandydatom zachęca konkurs na 
najlepsze stoisko informacyjne.    

Rekrutacja wykładowców i studentów na wyjazdy zagraniczne odbywa się poprzez 
konkurs otwarty, po złożeniu odpowiednich dokumentów i akceptacji Dyrektora Instytutu. 
Każda osoba wyjeżdżająca ma po powrocie obowiązek wypełnienia odpowiedniej ankiety.  
  

Także studenci podczas spotkania z ZO PKA bardzo pozytywnie odnieśli s ię do działań 
Wydziału mających na celu internacjonalizację procesu kształcenia. Równie pozytywnie 
ocenili okoliczność, że warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów oraz 
złożenie odpowiednich dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz to, że  
Uniwersytet Wrocławki częściowo dofinansowuje koszty podróży.  

Studenci w latach 2009-2014 mieli możliwość uczestnictwa w wymianach studenckich 
realizowanych na uniwersytetach w Wilnie i we Lwowie. Studenci filologii indyjskiej oraz 
kultury Indii uczestniczyli w latach 2010-2014 w intensywnym kursie językowym hindi 
realizowanym w Kendriya Hindi Sansthan Agra w Indiach oraz Ambasadzie Republiki Indii w 

Polsce. W roku akademickim 2012/3013 117 studentów uczestniczyło w warsztatach 
językowych organizowanych przez Komisję Europejską. Pozytywnie należy ocenić 

powszechny udział studentów wizytowanego Wydziału w wymianach, konferencjach  
i kongresach międzynarodowych. Oferta w tym aspekcie jest bardzo bogata i ściśle związana 

z wybranym kierunkiem kształcenia. Ważne jest, że studenci mają możliwość wyjazdów 
również poza kraje europejskie.  

Studenci wizytowanej Jednostki uczestniczą w praktykach oferowanych z programu 
Erasmus. W latach 2010-2013 191 studentów Wydziału skorzystało z możliwość realizacji 

części programu kształcenia w zagranicznych jednostkach. Studenci pozytywnie ocenili 
możliwości odbywania praktyk poza macierzystą Uczelnią.   

W latach akademickich 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 liczba studentów 
realizujących program kształcenia w wizytowanej Jednostce z programu Erasmus wyniosła 

kolejno 87, 85, 95 osób. Z roku na rok liczba uczestników wzrasta, co należy ocenić 
pozytywnie. 

Wizytowana Jednostka organizuje także wykłady i seminaria otwarte dla studentów z 
wykładowcami z zagranicznych ośrodków partnerskich. Studenci pozytywnie ocenili 
wskazane możliwości rozwoju dydaktyczno-naukowego. Wydział, w opinii środowiska 

studenckiego, podejmuje aktywne działania mające na celu internacjonalizację procesu 
kształcenia. Istotna jest bogata oferta wymian i praktyk międzynarodowych kierowanych do 

studentów wizytowanej Jednostki. 
 

 
3) jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi,  

 
Wydz. Filologiczny UWr w ostatnich pięciu latach realizował 98 różnych przedsięwzięć 

naukowych o charakterze międzynarodowym (Raport samooceny, załącznik 3). W 32 
wypadkach był organizatorem, w pozostałych 66 występował w roli uczestnika. Inicjatywy te 

mają charakter grup badawczych, wymiany studenckiej, panelów dyskusyjnych, współpracy 
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eksperckiej, warsztatów dla tłumaczy, staży dydaktycznych, wizyt studyjnych, letnich kursów 
językowych, wspólnych konferencji i seminariów, wspólnych opracowań podręczników, 

współpracy przy organizacji Festiwalu Najgorszych Reklam, członkowstwa w Kapitule 
Ambasadora RP w RFN, warsztatów rozszerzających ofertę edukacyjną i innych. W 

powyższych przedsięwzięciach uczestniczyło w sumie 1387 studentów, 82 doktorantów i 142 
pracowników Wydz. Filologicznego (w ostatnich 5 latach). 

Działania o charakterze międzynarodowym były realizowane z 28 krajami, przede 
wszystkim europejskimi, chociaż wśród krajów współpracujących znajdują się też kraje 
odległe, takie jak USA, Tunezja, Indie, Australia czy Egipt. Najwięcej wspólnych przedsięwzięć 
Wydz. Filologiczny zrealizował z uczelniami czy instytutami niemieckimi (25) i francuskimi 
(13). W dalszej kolejności są kraje takie jak Wielka Brytania, Belgia, Austria, Holandia i inne.  
Szczególnie ważnym elementem współpracy w zakresie dydaktyki są kursy, wars ztaty, staże, 
wizyty studyjne, seminaria, stypendia, szkoły letnie, podróże studyjne oraz programy 
wymiany, w których bezpośrednio uczestniczą zarówno pracownicy Wydz. Filologicznego, jak 
i doktoranci oraz studenci. Takie praktyczne formy współpracy stanowią bowiem najbardziej 
bezpośrednie forum wymiany doświadczeń, które pozwala na szybkie określenie zakresu i 
sposobów wdrożenia nowych i innowacyjnych elementów dydaktycznych do programów 
kształcenia na Wydz. Filologicznym. Przykładami efektów dobrej współpracy są następujące 
programy: 

Program Językoznawstwo teoretyczne i empiryczne prowadzony w Instytucie Filologii 
Angielskiej jest zaplanowany dla studentów z krajów UE i Brazylii. W tym programie  

współpracuje kilka uniwersytetów. Zakłada on, że student studiuje każdy semestr w innym 
uniwersytecie (razem 4 semestry.) W Uniwersytecie Wrocławskim program ten jest 

zbudowany wokół Laboratorium Neurolingwistycznego, które jest jedyne w Polsce. 
 

Na Filologii Klasycznej jest program (Master of arts in classical studies), gdzie można 
zostać magistrem filologii klasycznej. W programie tym mogą uczestniczyć nie tylko Polacy, 

ale też studenci zagraniczni. Wśród studentów zagranicznych studia te cieszą się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ są dla nich w polskich warunkach opłacalne. 

Inny program prowadzony przez Instytut Filologii Słowiańskiej polega na tym, że część 
studiów odbywa się we Wrocławiu, a część na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku. 

Studenci uzyskują 2 dyplomy, dyplom polski i rosyjski. Chodzi o studia licencjackie, w których 
uczestniczy około 10 osób rocznie. Z reguły 1/3 tych studiów odbywa się za granicą, reszta 

we Wrocławiu.  
 

W Instytucie Filologii Angielskiej jest realizowana wymiana między Wrocławiem a 

Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie. Studenci Wydz. Filologicznego UWr wyjeżdżają na 
dwa tygodnie do Wilna i w ramach praktyk uczą języka angielskiego, z reguły w szkołach 

średnich. Natomiast studenci z Wilna przyjeżdżają do Wrocławia i uczestniczą w zajęciach 
Wydziału, oraz korzystają z biblioteki. Taka wymiana trwa już koło 15 lat. 

 
Filologia Germańska nawiązała znaczącą współpracę z Lipskiem i Berlinem w postaci 

tzw. „Warsztatów rozszerzających”. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego jadą do Niemiec i 
tam w otoczeniu niemieckim, i z innymi nauczycielami, uczą się nowych form nauczania 

języka.  Taka nauka jest o wiele skuteczniejsza niż tradycyjna.  
 



 63 

Ciekawa współpraca została zbudowana również z niemieckimi fundacjami takimi jak: 
PH Freiburg, Fundacja im. Konrada Adenauera czy Haus Schlesien w Kőnigswinter.  

W odróżnieniu od poprzednich, Dom Gerharda Hauptmana organizuje przyjazdy do miejsc  
w Polsce, które były ważne w przeszłości dla kultury niemieckiej. Fachowa sieć współpracy 

nauczycieli powstała w ramach współpracy z Saksońską Agencją Oświaty, realizowaną  
w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w województwie Lubuskim. 

 
Wymiana doświadczeń z naukowcami zatrudnionymi w jednostkach partnerskich 

prowadzi też do formułowania i realizowania wspólnych tematów badawczych, szczególnie 
w zakresie komparatystki literackiej oraz językoznawczych badań kontrastywnych i 
porównawczych. Pierwszy z tych obszarów, ze względu na położenie Wrocławia, dotyczy 
przede wszystkim trójkąta polsko – czesko – niemieckiego, a drugi w głównej mierze 
obejmuje badane na Wydz. Filologicznym języki słowiańskie (czeski, chorwacki, macedoński, 
rosyjski, serbski i ukraiński) oraz zachodnioeuropejskie (niemiecki, hiszpański, francuski, 
duński i angielski). Przedsięwzięcia te przybierają formy grup roboczych, wspólnych 
projektów badawczych, współpracy eksperckiej, paneli dyskusyjnych oraz wspólnego 
opracowywania programów nauczania i podręczników. 

Najlepsze prace magisterskie (recenzowane zewnętrznie) są wydawane w postaci 
książki. Takie książki są dostępne w Księgarniach Akademickich w Niemczech i w Austrii.  

W programie bierze udział Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych, 
Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Filologii Polskiej. 

Jest to forma motywacji studentów i pewna forma nagrody dla tych najlepszych. Do projektu 
mogą się włączyć studenci z Polski oraz studenci zagraniczni. 

 
W ramach współpracy z Wydz. Filozoficznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) 

powstały w roku 2012 słowacko-ukraińskie rozmówki z zakresu piłki nożnej  
i terminologii turystycznej. Jeden ze współautorów jest pracownikiem Wydz. Filologicznego 

we Wrocławiu. Podobne książki powstały w roku 2010 (jedna), w roku 2013 (trzy) i w roku 
bieżącym (do czasu wizytacji) jedna. Można, więc stwierdzić, iż współpraca z partnerami 

zagranicznymi znacząco wpływa na jakość kształcenia i prowadzenie badań naukowych.  
 

Także studenci pozytywnie ocenili oferowane możliwości wymiany z krajowymi 
ośrodkami naukowo-dydaktycznymi. Studenci wizytowanej Jednostki aktywnie uczestniczą w 

wymianach krajowych z programu mobilności studentów MOST. Istotne informacje oraz 
etapy rekrutacji studentów na wskazaną wymianę są dostępne na stronie Internetowej 
Uczelni. Istotna jest możliwość udziału studentów w seminariach, kongresach i kursach 

naukowych odbywających się w kraju jak i zagranicą. Dodatkowo s tudenci niderlandystyki  
i polonistyki brali udział w letnich kursach językowych w Katholieke Universiteit 

Leuven(Belgia), Universiteit van Amsterdam(Holandia) oraz Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 

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

właściwych efektów kształcenia.  
 

Zarówno w Strategii Uczelni, jak i Wydz. Filologicznego na lata 2013-2020, wpisano aktywne 
angażowanie się w życie społeczne i kulturalne społeczeństwa w celu wzmocnienia swojej 

obecności w świadomości mieszkańców regionu, kraju i na polu międzynarodowym. Autorzy 
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Strategii mają świadomość konieczności dążenia do zwiększenia społecznej 
odpowiedzialności Uczelni oraz podkreślenia jej roli w otoczeniu społecznym. W tym zakresie 

Wydział prowadzi z otoczeniem współpracę naukową, edukacyjną, popularyzatorską i na 
płaszczyźnie kultury, co jest niewątpliwie priorytetem działań wszystkich jednostek na 

Wydziale, ale i prowadzi działalność usługową. Szczegółowe listy poczynań w tym zakresie 
zostały przedstawione w trakcie wizytacji przez Instytutu i Katedry. 

 W spektakularnych działaniach naukowych na rzecz nie tylko regionu, wpisują się 
liczne warsztaty, konferencje naukowe, seminaria i panele, jak np. cykliczne Spotkania 
Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich (IFR), projekt KIRKE Korzenie i Rozwój Kultury 
Europejskiej (ISKŚiO), organizowane przez podległe Wydziałowi jednostki.  
 Z zakresu działań w sferze kultury mocno wpisują się w świadomość społeczności 
lokalnej organizowane lub współorganizowane z innymi podmiotami festiwale, np. Festiwal 
Piosenki Słowiańskiej (IFS), Festiwal Kultury Holenderskiej i Flamandzkiej; spotkania z 
literaturą, np. Dolnośląski Salon Wydawniczy Silesia (IINiB), Dzień Literatury – Dzieje pod 
znakiem Annie M. G. Schmid (KNF); liczne wystawy, w tym ,,Burowie w trzech odsłonach’’.  
 Zakres kontaktów w obszarze działań edukacyjnych ściśle powiązany jest z 
działaniami na polu popularyzacji nauki. Przede wszystkim, co wysuwa się jako priorytet w 
działaniach Instytutów i Katedr, to misja szerzenia wysokiej kultury języka i sposobu 
komunikacji interpersonalnej we wszystkich możliwych kontekstach, m.in. w postaci wiedzy 

o języku (np. terenów postjugosłowiańskich (Z-d Serbistyki), popularyzacji dwujęzyczności – 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży (wykłady w szkołach – IFA), patronaty polegające na 

opiece merytorycznej i dydaktycznej w szkołach – IdziKS, olimpiady językowe, konkursy 
(konkurs ukrainoznawczy ,,Obwód Kirowohradski. Dzieje i współczesność’’, Z -d Ukrainistyki), 

kursy np. języka niderlandzkiego (KFN), organizowanie letniej szkoły językowej (IFA), 
przybliżanie kultury i wiedzy o poszczególnych obszarach językowych (w zakresie 

prowadzonych kierunków filologicznych i specjalności) np. Konkurs wiedzy historycznej o 
Rosji; konkursy literacko-przekładowe, warsztaty językowe dla najmłodszych – zabawy Glass 

card@Playme w ramach V Targów książki dla Dzieci  i Młodzieży – Dobre Strony (IFA). Czy już 
X edycja Maratonu Językowego w ramach Dolnośląskiego Fes tiwalu Nauki w roku 2013 (IFA). 

Nie bez znaczenia jest angażowanie się Wydziału w misję Wrocławia, jak ma to miejsce przy 
współtworzonym projekcie literackiego programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

 Działania usługowo-eksperckie, świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych, to 
wykonywanie tłumaczeń, jak to ma miejsce w przypadku realizacji zlecenia tłumaczenia 

tekstów dla Zamku Kliczków Sp. z o.o. oraz firmy Integer Hotel Tumski Sp. z o.o. (IFR), bądź 
obecności tłumaczy podczas spotkań np. w zakresie języka hebrajskiego czy jidysz (IFP). 
Należy również podkreślić, że wielu pracowników wizytowanej Jednostki  pełni funkcje 

eksperckie w instytucjach samorządowych (np. jako egzaminatorzy zewnętrzni przy 
maturalnych egzaminach językowych – IFR). Ponadto Wydz. Filologiczny współpracuje 

również z instytutami i ambasadami krajów, których języki są nauczane i badane. Zaś przed 
turniejem piłkarskim EURO 2012, Wydział rozpoczął współpracę z Federacją europejskich 

związków piłkarskich UEFA w celu opracowania polskiej części wielojęzycznego słownika piłki 
nożnej. 

Nie bez znaczenia dla społeczności regionu jest udana próba włączenia studentów, 
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych prace na rzecz otoczenia społeczno-

gospodarczego przez pracowników jednostek. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 
kontaktów z pracodawcami, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w większości 

jednostek, z wyłączeniem bloku praktyk zawodowych i niektórych inicjatyw usługowych, ma 
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charakter działań głównie niesformalizowanych. Tym niemniej środowisko studenckie 
pozytywnie ocenia współpracę Jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pozytywnie 

należy ocenić także możliwość odbywania praktyk przez studentów w przedsiębiorstwach i 
firmach partnerskich. Ważne jest, że współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

opinii studentów, dotyczy również realizacji części prac dyplomowych. 
Z punktu widzenia władz Uczelni, Wydziału i jego pracowników współpraca ta dobrze 

wpisuje się w misję Uczelni i wypływa z tradycji akademickiej,       
 
 
 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 4 W PEŁNI  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1.Wydział w swojej misji deklaruje otwartość na Europę i świat i zgodnie z tym jego 

współpraca międzynarodowa jest szeroka i tworzy trwały element jego działalnośc i. W 
programach międzynarodowej współpracy z zagranicznymi ośrodkami kulturalnymi, 

oświatowymi i naukowymi, uczestniczą studenci, doktoranci i pracownicy. Istotny jest fakt, 
iż studenci mają możliwość studiowania wybranego kierunku kształcenia poza macierzystą 

Uczelnią. Pozytywnie należy ocenić bogatą ofertę wymian i praktyk kierowanych do 
studentów wizytowanej Jednostki. Jednakże udział uczestników studiów III stopnia w życiu 

międzynarodowym jednostki oraz w wymianie krajowej jest nie do końca zadowalający.  
 

2.Wydział obecnie wspiera internacjonalizację procesu kształcenia na kilku płaszczyznach. 
Chodzi o wsparcie organizacyjne, finansowe i realizację zmian w procesie nauczania. 

Wydział wspiera finansowo również wydania książek. Wysokość wsparcia zależy od ilości 
środków, którymi dysponuje, oraz od rodzaju wspieranych działań. W sprawie wsparcia 

finansowego wyjazdów studentów do różnych krajów Wydział współpracuje również z 
ambasadami, które dokładają część potrzebnych środków. Owa współpraca 

międzynarodowa wzbogaca zarówno warsztat naukowo–dydaktyczny poszczególnych 
pracowników, jak i przyczynia się do doskonalenia programów kształcenia z 
poszczególnych przedmiotów. Tak uzyskana wiedza i doświadczenia zaowocowały 
powstaniem i rozwojem nowych specjalności, takich jak publikowanie cyfrowe i sieciowe, 
specjalizacje tłumaczeniowe na filologiach obcych i komunikacja wizerunkowa.   

 
3. Wizytowana Jednostka w ostatnich pięciu latach realizowała bardzo bogaty pakiet 

działań naukowych o charakterze międzynarodowym z 28 krajami, przede wszystkim 
europejskimi. Szczególnie ważnym elementem współpracy w zakresie dydaktyki były 

aktywności, które miały charakter grup badawczych, wymiany studenckiej, panelu 
dyskusyjnego, współpracy eksperckiej, warsztatów dla tłumaczy, staży dydaktycznych, 

wizyt studyjnych, letnich kursów językowych, wspólnych konferencji i seminariów, 
wspólnych opracowań podręczników. Z punktu widzenia oceny współpracy 

międzynarodowej za szczególnie udane można uznać studia licencjackie, które dają 
możliwość uzyskania dwóch dyplomów (polskiego na UWr i rosyjskiego na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Tomsku). Studenci wizytowanej Jednostki mają możliwość uczestnictwa 
w wymianach krajowych z programu MOST oraz w projektach dydaktyczno-naukowych 
realizowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowo-dydaktycznych. 
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4. Zaangażowanie, liczba przedsięwzięć, w których uczestniczą bardzo aktywnie 

pracownicy WF wraz ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych, 
w rozliczne kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym wpływa w sposób znaczący na 

możliwość osiągania właściwych efektów kształcenia i budowanie wysokiej kultury jakości 
kształcenia. Pozytywnie należy ocenić szeroką ofertę praktyk kierowaną do studentów 

wizytowanej Jednostki. Podejmowane działania z pewnością pomagają Wydziałowi 
dostosować się do współczesnych wymagań rynku pracy. 
 
 

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, 

 
System wsparcia studentów i doktorantów w zakresie opieki naukowej i dydaktycznej jest 
właściwie uregulowany i funkcjonuje prawidłowo. Istotne jest uwzględnienie potrzeb i 
zainteresowań studentów w badaniach i projektach naukowych. W opinii środowiska 
studenckiego Wydział zapewnia właściwe wsparcie rozwoju studentów poprzez dostęp do 
odpowiedniej kadry naukowo-dydaktycznej oraz infrastruktury Uczelni. W ramach opieki 

naukowej studenci wizytowanej jednostki mają możliwość uczestnictwa w 22 Studenckich 
Kołach Naukowych (SKN). Istotne jest, iż działania naukowe prowadzone przez SKN 

uwzględniają oczekiwania i zainteresowania studentów z poszczególnych kierunków studiów 
funkcjonujących na Wydziale. Ważna jest możliwość rejestracji nowego koła naukowego 

przez studentów. Niezbędne informacje dotyczące rejestracji SKN dostępne są na stronie 
Internetowej Uczelni. W ramach działalności kół naukowych studenci mają możliwość 

udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kongresach naukowych. W 
latach 2010-2014 studenci wizytowanej Jednostki uczestniczyli w 51 konferencyjnych 

naukowych. Uczelnia dofinansowuje udział studentów w wyjazdach naukowych, co 
środowisko studenckie ocenia pozytywnie. Istotne jest również wsparcie materialne 

działalności SKN przez poszczególne Instytuty. 
Studenci wizytowanej Jednostki uczestniczą w projektach naukowych realizowanych 

w ośmiu krajach europejskich (Polska, Austria, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, 
Ukraina, Wielka Brytania). W latach 2009-2014 studenci aktywnie brali udział w 43 

projektach naukowych. W opinii Władz Wydziału najistotniejszym przedsięwzięciem 
naukowym z udziałem studentów jest międzynarodowy projekt badawczy w ramach NPRH  
„Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich w świetle studiów 
postkolonialnych”  realizowany wspólnie z Ukraińską Akademią Nauk i Uniwersytetem im. 
Franki we Lwowie. 

Studenci Wydz. Filologicznego wskazali, iż posiadają swobodę w dobrze tematyki prac 
dyplomowych. Dodatkowo maja odpowiedni dostęp do promotorów, których godziny 

konsultacji są dostosowane do potrzeb środowiska studenckiego. Według opinii studentów 
istotna jest możliwość realizacji projektów badawczych w ramach pracy dyplomowej.  

System opieki naukowej  skierowany do studentów Wydz. Filologicznego ma 
charakter kompleksowy i wyróżniająco spełnia swoją rolę. Istotna jest możliwość rozwoju 

zainteresowań naukowych studentów zgodnych z ich wybranym kierunkiem kształcenia.  
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Wydział posiada także właściwie funkcjonujący system opieki dydaktycznej 
skierowany do środowiska studenckiego. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu 

studenci są informowani na temat zakresu materiału omawianego na zajęciach, 
charakterystyki przedmiotu, obowiązującej literatury oraz sposobu zaliczenia przedmiotu. 

Studenci mają również odpowiedni dostęp do planów i programów studiów oraz innych 
dokumentów związanych z procesem kształcenia. Niezbędne informację znajdują się na 

stronie Internetowej poszczególnych Instytutów, Wydziału oraz Uczelni. Pozytywnie należy 
ocenić sposobność konsultacji studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. 
Konsultacje mają charakter powszechny, a ich terminy są dostosowane do potrzeb 
studentów. Jednostka zapewnia szeroką bazę firm i przedsiębiorstw partnerskich, w których 
studenci realizują obowiązkowe praktyk studenckie. Dodatkowo społeczność studencka ma 
możliwość indywidualnego wyboru miejsca praktyk, co ocenia pozytywnie. 

Studenci Wydz. Filologicznego mają możliwość indywidualizacji procesu kształcenia z 
wykorzystaniem indywidualnego planu studiów oraz katalogu przedmiotów obieralnych. 
Według opinii środowiska studenckiego wskazane formy dają realną możliwości 
indywidualizacji ścieżki kształcenia, co studenci ocenią pozytywnie.  
 

Na Wydz. Filologicznym przydział merytoryczny opiekunów naukowych wynika 
bezpośrednio z obszaru badawczego, którym interesuje się uczestnik studiów III stopnia, co 

przyjmuje się za prawidłowe rozwiązanie. Według doktorantów za pozytywne możne uznać, 
iż  kandydat na studia doktoranckie sam wybiera opiekuna naukowego kierując się 

zbieżnością swoich zainteresowań badawczych z profilem specjalizacji opiekuna, a następnie 
wspólnie z  opiekunem ustala ramy dla projektu doktorskiego, zakres badań. Za korzystne dla 

uczestników studiów III stopnia można także przyjąć, że po ewentualnym przyjęciu na studia 
doktoranckie doktorant ma prawo bez uzasadnienia zmienić opiekuna naukowego. 

Uczestnicy studiów III stopnia podkreślali również, że współpraca pomiędzy doktorantem 
a opiekunem/promotorem opiera się na dobrych obyczajach obowiązujących w środowisku 

akademickim, relacji mistrz – uczeń. Liczba doktorantów przypadająca na jednego opiekuna 
naukowego/promotora nie przekracza 5 osób, co zdaniem doktorantów umożliwia 

swobodny kontakt. Jednakże relacje pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi a 
doktorantami nie zawsze można ocenić jako bardzo dobre. Wszyscy doktoranci podkreślali 

wysokie merytoryczne kompetencje swoich nauczycieli akademickich, lecz tylko część 
doktorantów potwierdzała zaangażowanie ich opiekunów w proces kształcenia, życzliwość i 

chęć niesienia pomocy. Niektórzy promotorzy ograniczali możliwości kontaktu z 
podopiecznymi, albo nawet pozostawali opiekunami wyłącznie z nazwy. Władze jednostki i 
kierownictwo studiów doktoranckich zna problem i włącza się w jego złagodzenie. 

 
W ramach zajęć objętych programem studiów, istnieje także możliwość korzystania 

z konsultacji oraz dyżurów pracowników naukowych. W większości uczestnicy studiów 
III stopnia pozytywnie ocenili system konsultacji, twierdząc iż spotkania z pracownikami 

naukowo – dydaktycznymi odbywają się w czasie, miejscu i formie ustalonej i podanej do 
wiadomości doktorantów z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Doktoranci pozytywnie ocenili również wprowadzoną procedurą wydziałową 
możliwość przenoszenia zajęć zgodnie oraz dopuszczalność indywidualnego trybu studiów 
wg. Zasad uchwalonych przez Radę Wydziału Filologicznego w dn. 23 października 2012 r. 
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Uczestnicy studiów III stopnia pozytywnie także ocenili pracę Kierownika Studiów 
Doktoranckich oraz obsługi administracyjnej, zaznaczając otwartość, elastyczność oraz 

gotowość do pomocy pracownika odpowiadającego za studia doktoranckie. Zdaniem 
doktorantów usprawnienia wymaga jednak dostępność sekretariatu w godzinach 

popołudniowych i ewentualne zastępstwa w sytuacji nieobecności pracownika 
administracyjnego zajmującego się sprawami uczestników studiów III stopnia.  Ponadto 

doktoranci wyrazili korzystną opinię na temat sposobu komunikacji poprzez stronę 
internetową oraz  listę mailingową ze strony jednostki. 

 
W odniesieniu do studiów podyplomowych słuchacze byli w pełni usatysfakcjonowani 

przygotowaniem merytorycznym swych nauczycieli akademickich, ich zaangażowaniem w 
proces kształcenia, życzliwymi reakcjami na potrzeby słuchaczy, gotowością do świadczenia 
im pomocy, byli otwarci na kontakt w czasie dodatkowym, dostępni drogą mailową. Czuli się 
dobrze obsługiwani w bibliotekach, gdzie też uzyskiwali potrzebne informacje, mieli dobre 
doświadczenia w kontaktach z władzami jednostki. 

Proces dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich a także w procedurze 

obrony doktoratu przebiega na Wydziale w sposób przejrzysty, a jednostka zapewnia 
studentom i doktorantom właściwe wsparcie w jego toku. Studenci i doktoranci mają 

swobodę w zakresie wyboru tematu prac dyplomowych, w znakomitej większości 
przypadków mają również możliwość wyboru promotora. Doktoranci stwierdzili też, że 
tematy dysertacji najczęściej bywają ustalane w drodze porozumienia między 
zainteresowaniami promotora a potrzebami kursanta. 

Kwestię indywidualizacji procesu kształcenia doktorantów na Wydz. Filologicznym 

należy ocenić niejednakowo – przedmioty fakultatywne doktoranci wybierają spośród 
ubogiej i niepełnej oferty. Indywidualizacja kształcenia najsilniej zaważyła na koncepcji 

edukacji w Studium Doktoranckim Wydz. Filologicznego, dlatego tam w procesie uzyskiwania 
zakładanych efektów uczenia się bardzo ważna jest osoba promotora oraz udzielane przez 

niego wsparcie aktywności doktoranta na różnych polach. Część doktorantów wysoko 
oceniła to wsparcie, wskazując takie jego formy, jak poważnie traktowane konsultacje i 

dyskusje nad rozprawą doktorską oraz merytoryczna pomoc przy jej pisaniu, ułatwianie 
publikacji tekstów doktorantów przez ich (tekstów) korektę, wskazywanie właściwych pism i 

udzielanie rekomendacji. Inni oświadczali, że są tej opieki pozbawieni. Uwagi krytyczne 
doktorantów dotyczyły także zbiurokratyzowanej i bezdusznej działalności 

ogólnouczelnianych jednostek autonomicznych (np. biuro karier) oraz braku wsparcia 
administracyjnego Uczelni w zakres ie przygotowywania wniosków o granty, a jest to 
procedura niezwykle skomplikowana i czasochłonna. 

Zarówno studenci jak doktoranci mają zapewniony dostęp do aktualnych informacji o 
programach studiów, organizacji i procedurach toku studiów. Informacje te są dostępne w 

centralnym systemie USOS, a także na stronie www Wydz. Filologicznego. W rozmowach z 
członkami zespołu oceniającego studenci i doktoranci bardzo pozytywnie oceniali sprawność 

obsługi administracyjnej, sprawność pracowników dziekanatu, a także efektywność system 
przekazywania informacji (droga mailową). 

W Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje odpowiednio skonstruowany i sprawnie 
działający ogólnouczelniany system wsparcia materialnego studentów i doktorantów, który 



 69 

został wdrożony przy udziale i z akceptacją Samorządu Studenckiego i Samorządu 
Doktorantów. Uwzględnia on udział studentów w podziale środków Funduszu Pomocy 

Materialnej (stypendia socjalne, zapomogi losowe), funkcjonowaniu komisji stypendialnych, 
opracowywaniu regulaminów pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach 

studenckich.  
W strukturach wizytowanej Jednostki nie ma formalnie powołanej i działającej 

Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Organem 
rozpatrującym wnioski o przyznanie stypendium pomocy materialnej jest Prodziekan ds. 
socjalno-bytowych i studiów niestacjonarnych. Samorząd Studencki nie złożył wniosku o 
przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania stypendiów do odpowiednich komisji. 
Decyzje w sprawie składanych wniosków są wydawane w formie pisemnej i przysługuje od 
nich odwołanie zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy.  

 
Opieka materialna funkcjonuje w oparciu o system, który zapewnia odpowiednie warunki 

socjalno-bytowe studentom. Według opinii środowiska studenckiego wskazany system 
znacząco spełnia swoją rolę. Istotne jest, iż środki finansowe przeznaczone na pomoc 
materialną trafiają do studentów najbardziej potrzebujących wsparcia materia lnego. 
Problemem jest jednak braku uczestnictwa studentów w weryfikacji funkcjonowania 
wskazanego systemu. 

 
Decyzje wydawane są zgodne z obowiązującym prawem i z Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego. Także w ramach tego systemu doktoranci mogą ubiegać się  o stypendia 
doktoranckie (Zarządzenie nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 10 maja 

2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławs kim), 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych (Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 14 

maja 2012 r.) i świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów 
Uniwersytetu Wrocławskiego (Zarządzenie nr 145 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dn. 12 września 2013 r. zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

stanowiący Załącznik do zarządzenia nr 44/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 
14 maja 2012 r.). Doktoranci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego mogą 

ubiegać się również o stypendia dla najlepszych doktorantów (szczegółowe zasady 
organizacyjne związane z przyznawaniem tego wsparcia obowiązują od roku akademickiego 
2012/2013), a także o zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenie nr 63/2014 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 20 maja 2014 r.). 

Uczestnicy studiów III stopnia po otwarciu przewodu doktorskiego mają także 
możliwość uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie badań naukowych w ramach 

dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeni u badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich.  Zasady podziału wprowadza wydziałowy Regulamin 
konkursu projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich na WF UWr. Zasady opracowane zostały zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo co roku przygotowywane jest 
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uszczegółowienie dot. konkretnej edycji konkursu, co doktoranci oceniają pozytywnie. 
Usprawnienia wymaga jednak współpraca z uczestnikami studiów III stopnia w ramach pracy 

Komisji oceniającej wnioski w ramach konkursu. Rekomenduje się włączenie w skład komisji 
doktoranta jako pełnoprawnego przedstawiciela środowiska akademickiego.  

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wszystkie 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie i wewnątrzuczelnianych regulaminach, a 
także zgodnie z szczegółowymi zasadami określonymi na Wydziale Filologicznym, które są 
publicznie dostępne m.in. na stronach www Uczelni i Wydziału. 

System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej w stopniu właściwym spełnia 
potrzeby osób niepełnosprawnych (Zarządzenie nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dn. 27 września 2012 r. wprowadzające Regulamin przyznawania w 
Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na 

zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia). Ponadto w 

Uczelni funkcjonuje Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych, który udziela wsparcia i 
pomocy wszystkim studentom z niepełnosprawnościami. Godziny konsultacji i niezbędne 

informacje znajdują się na stronie Internetowej Uczelni. Istotne jest, że studenci mają 
możliwość indywidualizacji programu kształcenia z wykorzystaniem Indywidualnego Planu 

Studiów oraz mają sposobność korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 182/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2013 
roku, które wprowadza Regulamin użyczania urządzeń specjalistycznych. W chwili obecnej na 
Wydz. Filologicznym studiuje jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku istotne jest wprowadzenie dodatkowych 
lektoratów z języków obcych. Istnieje również możliwość bezpłatnego korzystania  
z usług drukarki brajlowskiej. Pozytywnie należy ocenić sposobność wypożyczenia urządzeń 
czytających, umożliwiających zapis i odczyt brajlowski, powiększalników  
i lup elektronicznych, programów wzmacniających dźwięk oraz wielu innych urządzeń 
niezbędnych do osiągania zakładanych efektów uczenia się. 

Dla studentów słabowidzących i niewidomych istnieje możliwość korzystania z usług 
tłumacza języka migowego w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, natomiast studenci z 
dysfunkcją narządu ruchu (z niepełnosprawnością rąk) mogą korzystać  
z klawiatury z wymiennymi nakładkami. Dodatkowo dla potrzeb studentów 
niepełnosprawnych zostały przystosowane pokoje w domach studenckich „Kredka“  
i „Ołówek“. Pozytywnie należy ocenić zmianę formy zajęć wychowania fizycznego na zajęcia 

rehabilitacyjne, dostosowane do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności studentów. 
Negatywnie należy ocenić, iż infrastruktura wizytowanego Wydziału nie jest w pełni 

przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Istnieją bariery architektoniczne, które 
uniemożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. 

Uczelnia organizuje szkolenia i staże dla osób z niepełnosprawnych oraz oferuje bezpłatną 
opiekę psychologiczną.  

 
2) jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, 
 
Na Uniwersytecie Wrocławskim, w tym także w wizytowanej Jednostce procedury 
rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych nie mają systemowego 
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charakteru. W przypadku sytuacji konfliktowych związanych z uzyskiwaniem zaliczeń przez 
studentów stosowane są postępowania wskazane w Regulaminie Studiów, zaś w odniesieniu 

do słuchaczy III stopnia wskazane Regulaminie studiów doktoranckich. W przypadku 
pozostałych sytuacji konfliktowych stosowane są nieformalne działania. Sprawy sporne w 

omawianych przypadkach rozwiązywane są w oparciu o opiekunów roku, Samorząd 
Studentów lub kierowników poszczególnych Instytutów. Studenci nie potrafili wypowiedzieć 

się na temat efektywności stosowanych rozwiązań. Z kolei Uczestnicy studiów III stopnia 
wskazali, iż w praktyce osobiście składają skargi, które następnie rozpatrywane  są przez 
Władze Wydziału w celu próby polubownego jej rozwiązania. Z  punktu widzenia 
doktorantów ta droga postępowania jest zrozumiała i  przynosi wymierne efekty. Z informacji 
uzyskanych od Władz Wydziału wynika, że dokładają oni wszelkich starań, by sytuacje 
konfliktowe na linii doktorant – nauczyciel akademicki  należały do rzadkości. Jeśli jednak 
mają one miejsce, rozwiązuje się je w pierwszej kolejności w  drodze porozumienia.  W razie 
nieskuteczności podejmowanych w tym kierunku działań,  sprawę kieruje się do 
rozstrzygnięcia do odpowiednich komisji dyscyplinarnych albo przed sąd koleżeński 
doktorantów. Jednostka posiada wypracowaną procedurę działania w zakresie składania 
zastrzeżeń doktorantów co do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu, co 
ocenia się pozytywnie.  
 

Informacja Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 31 lipca 2013 roku o składach 
Komisji Statutowych, Rzecznikach Dyscyplinarnych i Redaktorach Serii Wydawniczych na 

kadencję 2012-2016 ustala składy Komisji dyscyplinarnych, w których zasiadają 
przedstawiciele studentów. Komisja dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja dyscyplinarnej ds. 

studentów funkcjonuje w składzie niezłożonym z równej liczby studentów i nauczycieli 
akademickich, co jest niezgodne z art. 213 ust. 5 Ustawy. Zaleca się uzupełnienie składów 

Komisji o brakujących przedstawicieli studentów. 
 

3) 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.  

 
Samorząd Studentów wizytowanej Jednostki prowadzi działalność w zakresie spraw 
studenckich, włączając w to organizację przedsięwzięć kulturalnych m.in. juwenaliów, 

otrzęsin, akcji bezpłatnego ksera dla studentów oraz imprez okolicznościowych.  Samorząd 
Studentów ma do dyspozycji biuro, wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy (komputer, 

drukarka). Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu 
Studentów, zgodnie z art. 202 ust. 8 Ustawy. Wskazane środki nie mają charakteru stałego 

budżetu, lecz są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem, po uprzednim wystosowaniu 
pisma do Władz Wydziału. Studenci pozytywnie oceniają wskazaną formę wsparcia 

materialnego. 
Uczelnia nie udostępniła odpowiednich dokumentów świadczących o opiniowaniu  

w formie pisemnej Regulaminu Studiów oraz planów studiów i programów kształcenia przez 
Samorząd Studentów.  



 72 

Negatywnie należy ocenić, że Uczelnia nie spełnia wymagań ustawy z art. 61 ust. 3 
oraz z art. 67 ust. 4 co do odpowiedniego minimalnego udziału przedstawicieli studentów w 

Senacie Uczelni oraz Radzie Wydziału. Jak wynika z list obecności  
w chwili obecnej społeczność studencka jest reprezentowana w Radzie Wydziału tylko przez 

jednego studenta i doktoranta, co stanowi 1,1% składu Rady Wydziału. Władze Dziekańskie 
jako przyczynę zaistniałej sytuacji wskazały skreślenie studentów z listy obecności z powodu 

braku uczestnictwa wybranych przedstawicieli w posiedzeniach Rady Wydziału. Zaleca się 
powołanie brakujących przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni. 

Samorząd Studentów Wydz. Filologicznego nie prowadzi szkoleń dla studentów 
rozpoczynających kształcenie z zakresu ich praw i obowiązków. Przedstawiciele studentów 
wskazali, iż nie byli świadomi konieczności prowadzenia wskazanych działań. Zaleca się 
zorganizowanie szkoleń dla studentów pierwszego roku z zakresu ich praw i obowiązków. 

Samorząd Studencki podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazał, że 
dużym problemem jest brak uczestnictwa przedstawicieli studentów w poszczególnych 
etapach funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Według 
ich oceny działania projakościowe prowadzone na Uczelni nie uwzględniają opinii środowiska 
studenckiego.  

Przedstawiciele studentów pozytywnie ocenili kontakt z Władzami Wydziału  
i Uczelni. Wydz. Filologiczny zapewnia odpowiedni rozwój i funkcjonowanie Samorządu 

Studentów.  
Działalność Samorządu doktorantów reguluje Zarządzenie nr 115/2006 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół 

naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego jest zdecentralizowany i  
funkcjonuje na poziomie zarówno wydziałowym jak i uczelnianym. Wydziałowa Rada 

Doktorantów na WF funkcjonuje od zeszłego roku i przez ten okres bardzo aktywnie 
angażuje się w życie jednostki, np. współtworzenie i opiniowanie wszystkich aktów prawnych 

dotyczących doktorantów czy reprezentowanie spraw doktorantów na arenie 
uniwersyteckiej, co można ocenić pozytywnie. Przedstawiciele doktorantów wchodzą w 

skład samorządowych organów uczelnianych oraz Rady Wydziału. Środowisko uczestników 
studiów III stopnia reprezentowane jest w organach uczelnianych w których działaniach 

czynnie uczestniczy. Ponadto przedstawiciele doktorantów opiniują i  tworzą własne 
autorskie projekty aktów prawnych dot. doktorantów. Ocena działalności Samorządu jest w 
pełni pozytywna.  

Poza projektem ankietowych badań jakości kształcenia na studiach doktoranckich 
aktywność doktorantów w dużej mierze warunkowana jest jakością opieki promotorskiej 

oraz determinacją samego doktoranta. Prowadzone badania znacząco może jednakże 
wspierać udział w pracach doktoranckich kół naukowych, kształcąco oddziałuje poza tym 

współuczestniczenie w konkretnych projektach i wydarzeniach organizowanych przez 
wydziałowe studenckie i doktoranckie koła naukowe. Zapał do pracy w tych gremiach 

znacząco chłodzą trudności z przydziałem finansów na druk materiałów wygłoszonych na 
konferencjach organizowanych przez samorząd studencki lub koła naukowe doktorantów. 

Demobilizujaco na doktorantów oddziałuje poza tym brak sal, gdzie mogliby się spotykać. W 
obecnych warunkach muszą płacić za wynajęcie pomieszczenia na posiedzenie w celach 

naukowych czy organizacyjnych. 
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Sposobem włączania doktorantów do wspólnoty akademickiej jest prowadzenie 
wspólnej bazy publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

(dostępna pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/). 

Przedstawiciele samorządu doktorantów wybierani są do senatu, rady wydziału i rad 
instytutów funkcjonujących w strukturze wizytowanego Wydziału. Niestety, przedstawiciele 
doktorantów w Radzie Wydz. Filologicznego w pracach tego organu uczestniczyli bardzo 
nieregularnie, wobec czego skreślono ich z listy członków. Niewłaściwe jest, że nie 
przeprowadzono wyborów uzupełniających. Doktoranci w ostatnim czasie opiniują w 
sprawach związanych z procesem kształcenia na studiach doktoranckich, w tym projekty 
regulacji prawnych dotyczących doktorantów, ale dotąd nie biorą czynnego udziału w ich 

opracowywaniu. 

Uczelnia i jednostka stwarzają odpowiednie warunki prawne do funkcjonowania 
Samorządu Doktorantów, ale organizację tą w wyższym stopniu winni zasilić ludzie z 
temperamentem aktywisty. 
 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 4 ZNACZĄCO 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 
1) System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej funkcjonuje prawidłowo na 
poziomie przepisów. Jakość opieki naukowej, dydaktycznej nad doktorantami jest 
niezadowalająca, gdy promotorzy nie interesują się rozwojem podopiecznego. Na studiach 

podyplomowych nie wnoszono zastrzeżeń. Wyróżniająco należy ocenić działania Uczelni, 
które wspomagają studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia. Istotne jest, iż 

osoby z różnymi formami niepełnosprawności są odpowiednio wspierane w uzyskiwaniu 
efektów uczenia się. Zastrzeżenia budzi jednak fakt braku uczestnictwa studentów w 

weryfikacji i doskonaleniu sytemu opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej. 
 

2) Procedury rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych nie mają 
systemowego charakteru, wobec czego dominują doraźne działania nieformalne. 

Zastrzeżenia budzi jednak fakt braku odpowiedniej liczby przedstawicieli studentów w 
Komisji dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. studentów. 

 
 

3) Uczelnia i jednostka stwarzają odpowiednie warunki prawne do funkcjonowania 
Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów, ale organizację tą w wyższym stopniu 

winni zasilić ludzie z temperamentem aktywisty. Zastrzeżenia budzi jednak fakt braku 
odpowiedniego minimalnego udziału przedstawicieli studentów w organach kolegialnych 
Uczelni. Negatywnie należy ocenić również, iż postępowania projakościowe nie 
uwzględniają Samorządu Studenckiego w poszczególnych etapach funkcjonowania 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Przedstawiciele samorządu 
doktorantów wybierani są do gremiów przedstawicielskich funkcjonujących w strukturze 
wizytowanego Wydziału, ale nieregularny udział w pracach tych organów sprawił, że 

skreślano ich z listy członków. 
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8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi 

 

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości w oparciu o Uchwałę  
Nr 1092011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie 
utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. Dokument ten określa cel, zakres działania i ogólne zasady tworzenia 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (§ 2 Uchwały). 
Kolejno Rektor UWr określił zadania organu odpowiedzialnego za realizację zadań 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wydając Zarządzenie nr 5/2012   
dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości 

kształcenia. Następnie został powołany skład powyższej Uczelnianej Komisji  Zarządzeniem nr 
116/2012 Rektora UWr z dn. 28 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia (UKJK). Powyższy skład Komisji był uzupełniany lub zmieniany 
odpowiednio w drodze następujących Zarządzeń Rektora UWr: Nr 5/2013 z dn. 23 stycznia 

2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Nr 
82014 z dn. 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. UKJK tworzą: Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 
Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

W Uniwersytecie Wrocławskim proces zapewnienia jakości jest unormowany 
przepisami prawnymi bezpośrednio odnoszącymi się do funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości oraz przepisami, które mają charakter ogólnych regulującej 
związanych z odpowiedzialnością organów, procesem kształcenia na  wszystkich poziomach 
studiów oraz studiach podyplomowych, zasadami rekrutacji, tworzeniem programów 
kształcenia, określaniem i weryfikacją efektów kształcenia, w tym zasadami dyplomowania, 
tokiem studiów, oceną nauczycieli akademickich, funkcjonowaniem biura karier, wsparciem 
studentów. 

Struktura organizacyjna w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na 

Uniwersytecie Wrocławskim odnosi się do dwóch płaszczyzn, tj. na poziomie Uczelni oraz 
jednostki organizacyjnej - Wydziale. 

Do zadań UKJK należy (zgodnie z § 2 zarządzenia Nr 5/2012 Rektora UWr z dn. 23 stycznia 
2012 r. podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na 
UW. W tym celu w szczególności powinien (§ 3 powyższego zarządzenia): 
1) monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach; 
2) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia, zwłaszcza takich jak szkolenia 

dotyczące wdrażania szeroko rozumianego Procesu Bolońskiego oraz podnoszenia 
umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich; 

3) analizowanie prawidłowości stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS, 
4) monitorowanie mobilności studentów i pracowników Uniwersytetu; 
5) wspieranie rozwoju systemu obsługi studentów USOS i monitorowanie jego 

funkcjonowania; 
6) inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów, 

pracowników i absolwentów, dotyczących w szczególności programów kształcenia, 

warunków studiowania, efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich.  
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W celu realizacji tych zadań powyższy Komisja opracowała wzór sprawozdań z oceny własnej 
działań projakościowych prowadzonych na wydziałach i w innych jednostkach dydaktycznych 

Uniwersytetu, wskazują termin ich składania. W wyniku analizy sprawozdań formułowane są 
przez Uczelniany Zespół propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, które powinny być 

podejmowane zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych, jak i centralnym.  Na 
oceniany Wydziale opracowano dopiero jedno takie sprawozdanie co nie pozwala na pełną 

ocenę działań projakościowych podjętych w ramach ocenianej Jednostki  

Na poziomie ocenianego Wydziału powołano na kadencję 2012 – 2016 Wydziałowy 
Zespół ds. oceny Jakości Kształcenia i Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, których 
składy zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 25 września 2012 r. w - 
zgodnie z § 8 Uchwały nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 30 listopada 
2011 r. Kolejno na mocy § 5 zarządzenia Nr 5/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. Wydziałowy 

Zespół ds. Jakości Kształcenia powinien podejmować działania na rzecz zapewnienia i 
doskonalenia jakości kształcenia w jednostce, w szczególności: określić cele i strategię 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce; opracować programy kształcenia 
oraz zmiany w programach; opracować metody podnoszenia jakości kadry dydaktycznej; 

gromadzić, analizować i wykorzystywać przy tworzeniu programów kształcenia opinie 
pracodawców; opiniować poprawność przydziału zajęć dydaktycznych; opracować kryteria 

oceny z działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia dydaktyczne, gromadzić i publikować informacje na temat kształcenia prowadzonego 

na wydziale oraz coroczne opracowywanie na bazie ocen jakości kształcenia, wskazówek i 
zaleceń do działań projakościowych. Natomiast do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny 

Jakości Kształcenia należy: przeprowadzenie samooceny działań projakościowych 
prowadzonych na wydziale; opracowanie procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich 

przez studentów i doktorantów (przy współpracy UKJK); podejmowanie działań w zakresie 
monitorowania losów absolwentów; analizowanie zgodności efektów kształcenia z 

potrzebami rynku pracy; monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów; 
analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS; analizowanie wymagań 

stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych; 
monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych; ocena obsługi dziekanatowej  studentów i 
doktorantów oraz dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawienie jej 
przed zakończeniem roku akademickiego dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prace obu Zespołów zostały podjęte stosunkowo niedawno 
i dlatego brak jest jeszcze dokumentów pozwalających na ocenę działań ewaluacyjnych w 

obrębie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Ze spotkań Zespołu ds. 
Jakości Kształcenia podczas wizytacji przedstawiono protokoły z trzech posiedzeń. Również 

powyższy Zespół opracował Sprawozdania z działalności Zespołu ds. Jakości Kształcenia w 
roku akademicki 2012/2013 i 2013/2014 

Kolejno Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia również przygotował Sprawozdanie z 
działalności Zespołu – 5. 05. 203 r. Przedmiotem obrad Zespołu był m. in. Dokument pt. 

Rekomendacje Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące działań na rzecz jakości 
kształcenia”, który zawiera rekomendacje działań jakie Wydziały powinny podjąć w celu 

podnoszenia jakości kształcenia. 
Podczas wizytacji przedstawiono harmonogram działań w rozbiciu na poszczególne 

jednostki naukowo – dydaktyczne Wydz. Filologicznego (przygotowany przez Wydziałowy 
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Zespół ds. Jakości Kształcenia), który wskazuje na dużą różnorodność podejmowanych 
działań przez poszczególne instytuty w ramach Ocenianego Wydziału, tj. hospitacje w 

ramach trzech instytutów zostały przeprowadzone, w ramach jednego instytutu mają zostać 
przeprowadzone „na wniosek studentów”, w ramach kolejnego instytutu „  - w miarę 

potrzeb.” 
Specyfiką ocenianego Wydziału jest fakt, iż na strukturę organizacyjną składa się 

osiem Instytutów i jedna Katedra. Jak wynika z dokumentu przygotowanego przez Władze 
Wydziału pt. „Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału Filologicznego”, 
każdy z Instytutów funkcjonujących w ramach Wydziału a dość dużą swobodę w 
podejmowaniu działań projakościowych. W jednym z Instytutów są opracowane dwie 
ankiety studenckie (jedna dotyczy poziomu merytorycznego jak i  stosunku wykładowcy do 
studentów i przedmiotu, za pomocą drugie jest oceniany program studiów). Kolejno w innym 
Instytucie jest monitorowana kariera zawodowa absolwenta na rynku pracy i odbywają się 
spotkania z przedstawicielami świata biznesu. Również w ramach niektórych Instytutów 
funkcjonują instytutowe komisje ds. jakości kształcenia  i Rady Programowe. Stwierdzono, iż 
brak jest ujednolicenia w ramach Wydziału działań zmierzających do doskonalenia 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia , a działania podejmowane w ramach 
poszczególnych Instytutów mają różnorodny charakter. 

Do narzędzi monitorowania jakość kształcenia oraz jej doskonalenia należą: 
hospitacje zajęć dydaktycznych i ankiety studenckie (rożne w poszczególnych Instytutach). 

Ogólnowydziałowa ankieta studencka jest w formie projektu oraz ankieta absolwenta. 
Kolejno ankiety ewaluujące zajęcia dydaktyczne, przeprowadzane wśród studentów i 

doktorantów dobrowolnie i anonimowo są narzędziem doskonalenia procesu 
dydaktycznego. 

Dokumentacja dotycząca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na 
Wydziale jest prowadzona i udostępniana (w pewnej części) przez Dziekanat. Zdecydowanie 

ta dokumentacja jest zgromadzona w poszczególnych Instytutach oraz w Wydziałowym 
Zespole ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowym Zespole ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

Posiedzenia powyższych Wydziałowych Zespołów są protokołowane. 
 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego3 ZNACZĄCO 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

Z dokumentacji udostępnionej ZO PKA wynika, że Wydz. Filologiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego posiada zapisy dotyczące: tworzenia programów kształcenia, zasad 
rekrutacji, toku studiów, procesu dyplomowania, ankiet, oceny nauczycieli akademickich, 
pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia. Wydział opracował strukturę 
systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodną z system wewnętrznych przepisów 
prawnych w Uczelni. Wydział stworzył mechanizmy do jego doskonalenia i analizy jego 
działań jednak różnorodność podjętych działań na poziomie Instytutów i Katedry 
powoduje, iż poszczególne jego elementy działają z różną skutecznością i są w różny 
sposób wykonywane na poszczególnych formach studiów i obszarach kształcenia. 
Częstotliwość spotkań i zakres podjętych prac przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości 

Kształcenia i ds. Oceny Jakości Kształcenia nie pozwala na stwierdzenie, że działania 
projakościowe zostały podjęte w ramach Wydziału w sposób jednolity i kompleksowy 

wynikający z przepisów wewnętrznych. 
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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    

2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

   X  

3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji3 

   X  

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

 X    

5 
prowadzenie badań 

naukowych 
 X    

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

 X    

                                                                 
3
 Jeżeli w jednostce prowadzone są tylko studia doktoranckie wpisujemy i oceniamy „cele i efekty kształcenia na 

studiach doktoranckich”. Jeśli prowadzone są tylko studia podyplomowe wpisujemy i oceniamy „cele i efekty 

kształcenia na studiach podyplomowych”.  Jeżeli nie są prowadzone żadne z tych studiów w ru bryce oceny 

wpisujemy „nie dotyczy”. 
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7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów4 

  X   

8 

przepisy 

wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia 

jakości kształcenia 

  

 

 

X 

  

 

W opinii Zespołu Oceniającego PKA analiza SWOT dokonana przez Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego została przeprowadzona starannie i zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi we wzorze raportu samooceny, gdyż objęła swoim zakresem  wszystkie elementy 
wyszczególnione w centralnym miejscu tabeli, tj.: funkcjonowania wewnętrznego sytemu 
zapewnienia jakości; posiadane zasoby: kadrowe, materialne finansowe; oferta dydaktyczna, 
w tym studia doktoranckie i podyplomowe; pozycja jednostki w uczelni; internacjonalizacja; 
relacje z otoczeniem. 

 Należy jednak stwierdzić, że zaprezentowana w Raporcie Samooceny jednostki 
Analiza SWOT w małym stopniu odnosi się do funkcjonowania wewnętrznego sytemu 

zapewnienia jakości. 
 Analiza SWOT przeprowadzona przez ocenianą Jednostkę dowodzi, że Wydz. 
Filologiczny dobrze rozpoznał i prawidłowo określił swoje  ,,mocne strony’’. Przebija z nich 
przede wszystkim  świadomość funkcjonowania Jednostki jako jednego z największych 
wydziałów filologicznych w naszym kraju, dysponowania kadrą naukowo-dydaktyczną o 
bardzo wysokich kwalifikacjach (czego dowodem jest liczny ich udział w międzynarodowych i 
krajowych towarzystwach naukowych oraz instytucjach państwowych)  i wysokiego poziomu 
prowadzonych badań w stałej łączności z nauką światową, jak i posiadania interesującej w 
skali kraju oferty dydaktycznej (np. indologia, komunikacja wizerunkowa, publikowanie 
cyfrowe i sieciowe).   
 Z kolei analiza ,,słabych stron’’ została skromniej zidentyfikowana, choć Jednostka 
zauważa stosunkowe małe zainteresowanie Wydziałem ze strony studentów zagranicznych i 
słabe pozyskiwanie grantów oraz niewielką liczbę przedsięwzięć podejmowanych wspólnie 
przez dwie i więcej jednostki Wydziału. Z całą pewnością trudna sytuacja lokalowa dwu 
ważnych jednostek Wydziału nie ułatwia planowania ich długofalowego rozwoju. Należy 
zauważyć, że Wydział w części dotyczącej czynników wewnętrznych analizy SWOT pominął 

całkowitym milczeniem swoje relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które w 
większości jednostek Wydziału nie mają stałych, systematycznych i formalnych działań i 

które z całą pewnością są bardzo słabą stroną wizytowanej Jednostki.  
 Wizytowana Jednostka swoją szansę widzi przede wszystkim w rozwijaniu 

dotychczasowych specjalności i otwieraniu nowych, zwłaszcza anglojęzycznych, które 
powinny przyciągnąć studentów nie tylko z kraju ale i z za granicy. Trudno się jednak zgodzić, 

że swoją szansę Jednostka upatruje w zmniejszeniu kwoty dotacji budżetowej  na działalność 
naukową, która zmobilizuje pracowników do pozyskiwania większej liczby grantów. Także 

tutaj Jednostka nie dostrzega swojej szansy w nawiązaniu zdecydowanie ściślejszej 

                                                                 
4
 Kryterium 3 i 7 należy skorelować. 
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współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a przecież Jej duży potencjał naukowo-
dydaktyczny jakim dysponuje (wysokie kwalifikacje kadry, uprawnienia naukowe 

przyciągające młodą kadrę) powinien być właściwie i pozytywnie postrzegany nie tylko  w 
regionie, ale i w całym kraju i tym samym zaowocować wieloma wspólnymi inicjatywami 

naukowo-badawczych finansowanymi ze środków poza uniwersyteckich. Zespół Oceniający 
PKA podziela opinię sformułowaną przez Jednostką, że jej szansą – jest prowadzenie i 

rozwijanie kierunków z – obszaru technologii cyfrowych i multimedialnych, co przyczyniłoby 
się do umocnienia pozycji WF UWr we współczesnym świecie, korzystającym w coraz 
szerszym zakresie z usług medialnych.   

Wizytowana jednostka w analizie SWOT w grupie ,,zagrożeń zewnętrznych’’ błędnie 
zaakcentowała przede wszystkim niedostateczne finansowanie nauki (wskutek stosowania 
parametryzacji jednostek humanistycznych kryteriów dostosowanych do realiów nauk 
ścisłych) oraz zjawisko niżu demograficznego i pauperyzację społeczeństwa, które skutkuje 
mniejszą liczbą osób chętnych do kontynuowania nauki na studiach humanistycznych.  

Błędnie jednak czynnik określony jako ,,Rozrost obowiązków administracyjnych w 
zakresie zarządzania powodujący utrudnienia w działalności Wydziału mającego 
zróżnicowaną i skomplikowaną strukturę’’ został przypisany do ,,zagrożeń’’ w ,,Czynnikach 
zewnętrznych’’ a nie w ,,Czynnikach wewnętrznych’’.  
 Podsumowując, zarówno analiza SWOT dokonana przez Jednostkę jak i spotkanie 

końcowe z dyrektorami instytutów, kierownikiem katedry i kierownictwem Wydziału 
Filologicznego w ocenie Zespołu Wizytującego PKA dowiodło prawidłowego zdefiniowania 

pozycji Jednostki w środowisk wewnętrznym i zewnętrznym zarówno swoich atutów jak  i 
potencjalnych zagrożeń, choć zbyt mało miejsca zajął w nich problem funkcjonowania 

wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości i współpracy z otoczeniem zewnętrznym 
społeczno-gospodarczym.         

 
W ocenie Zespołu PKA pożądanym byłoby jak najszybsze wyeliminowanie 

zauważonych w trakcie wizytacji wyraźnych niedociągnięć w funkcjonowaniu obecnego 
WSZJK i dlatego rekomenduje jak najszybsze podjęcie następujących działań:  

1. Uwzględniając zróżnicowanie wewnętrzne i rozbudowaną strukturę organizacyjną Wydz. 

Filologicznego UWr, a także zasadność dostosowania WSZJK do ustroju Wydziału i 

specyfiki kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, należy nadać 

rozproszonym inicjatywom projakościowym cechy systemu, poprzez zbudowanie spójnej 

struktury organizacyjnej, określenie kompetencji w zakresie zapewnienia jakości 

poszczególnych jednostek strukturalnych na poziomie Wydziału i jego jednostek  

wewnętrznych oraz zasad przepływu informacji i struktury podejmowania decyzji, 

wyznaczenie wspólnych obszarów zapewnienia, oceny i doskonalenia jakości, 

opracowanie i wdrożenie procedur zapewnienia jakości, wyznaczenie zakresu oraz 

sposobów gromadzenia i opracowania danych, określenie metod wykorzystania wyników 

do doskonalenia jakości kształcenia, a także metod badania skuteczności podejmowanych 

działań i systemu zapewnienia jakości.  

2. Włączenie w te działania przedstawicieli wszystkich kategorii interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych Wydziału (z określeniem roli i zdań stawianym 

pracodawcom).  
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3. Opracowanie procedury oraz zaprojektowanie narzędzi do oceny i porównywania stopnia 

realizacji efektów kształcenia obejmującej wszystkie rodzaje studiów prowadzonych na 

Wydz. Filologicznym UWr, a także prowadzenie systematycznych analiz w tym zakresie.  

4. Wdrożenie procedur monitorowania losów absolwentów oraz wykorzystanie wyników 

monitorowania do oceny efektów kształcenia na rynku pracy, a także jako informacji 

zwrotnej wykorzystywanej w systematycznym doskonaleniu programów kształcenia 

mających na celu lepsze dostosowanie programów do potrzeb rynku pracy. 

5. Stworzenie ogólnowydziałowej ramy organizacyjnej dla monitorowania i okresowego 

przeglądu programów kształcenia na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na 

Wydziale, zgodnie z regulacjami ogólnouczelnianymi, rekomendacjami Uczelnianego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz „Pakietem zaleceń projakościowych dla Wydz. 

Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”. 

6. Opracowanie i wdrożenie ogólnowydziałowych procedur przeprowadzania oceny, opartej 

na jednolitych dla całego Wydziału kryteriach, a także wprowadzenie 

ogólnowydziałowych regulaminów/zasad przeprowadzania oceny zajęć przez studentów i 

doktorantów oraz przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych obejmujących co 

najmniej określenie celu, zakresu i przymiotu oceny/hospitacji, terminów, osób 

uprawnionych do przeprowadzenia oceny/hospitacji, częstości i przebiegu 

oceny/hospitacji, sposobu dokumentowania i raportowania oraz udostępniania wyników.  

7. Wypracowanie i wdrożenie ogólnowydziałowych procedur umożliwiających ocenę  

zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej, a także środków 

wsparcia dla studentów, opracowanie jej wyników oraz doskonalenie i rozwój 

infrastruktury i środków wsparcia, stosownie do identyfikowanych w tym zakresie 

potrzeb. 

8. Wdrożenie na Wydz. Filologicznym UWr systemu (określenie zakresu gromadzonych 

danych, odpowiedzialności poszczególnych osób za dostarczanie danych, metod, narzędzi 

i harmonogramu gromadzenia, sposobów analizy i raportowania wyników) pozwalającego 

na kompleksowe gromadzenie danych odnoszących się do kluczowych czynników 

mających wpływ na jakość kształcenia, ich analizę i wykorzystanie w doskonaleniu jakości 

kształcenia. 

9. Opracowanie i wdrożenie procedur w funkcjonowaniu WSZJK odnoszących się do oceny 

poziomu naukowego jednostki nie są określone w funkcjonowaniu WSZJK na WF UWr. 

10. W konkursowej procedurze zatrudniania należy uwzględniać także umiejętności 

dydaktycznych przyszłego pracownika. 

11. Zespół Oceniający PKA rekomenduje udoskonalenie i rozbudowanie na WF UWr 
procedur odnoszących  się do publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie 
przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, 
organizacji i procedurach toku studiów, mających na celu zapewnienie dostępu do 
kompletnej, aktualnej i rzetelnej informacji, o zakresie i sposobie prezentowania zgodnym 
z potrzebami i oczekiwaniami różnych grup użytkowników.    

12. Nadania rangi formalnej procedurom w odniesieniu do zgłaszania i rozstrzygania 

sytuacji konfliktowych, a także spraw związanych z dyskryminacją i poczuciem zagrożenia 

bezpieczeństwa. 
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13. Przeciwdziałaniu zjawisku pisania prac dyplomowych pod kierunkiem nauczycieli ze 

stopniem doktora. 

14. Dążenie do równomiernego obciążenia praktykami dydaktycznymi słuchaczy studiów 

III stopnia pomiędzy poszczególnymi instytutami ocenianej Jednostki. 

15. Wprowadzenie większego upraktycznienia w przygotowaniu do odbycia praktyk 

pedagogicznych  przez doktorantów poprzez modyfikację kursu Nauczanie akademickie z 

szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy 

dydaktycznej. 

16. Wprowadzenie systematycznego przeglądu i oceny wspólnie z samorządem 

doktorantów oferty programowej studiów III stopnia, w tym także pod katem  rozwijania 

przez słuchaczy ich kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-

badawczej i społecznej roli uczonego.  

17. Rozważenie możliwości uczestniczenia doktorantów w bezpłatnych konwersatoriach 

językowych. 

18. Rozszerzenia oferty wizytowanej Jednostki celem umożliwienia doktorantom 

uczestniczenie w dłuższych pobytach zagranicznych. 

19. Zwiększenie wsparcia administracyjnego Uczelni w zakresie przygotowywania przez 

doktorantów wniosków o granty, których procedura jest niezwykle skomplikowana i 

czasochłonna. 

20. Szersze włączenie w proces internacjonalizacji studiów studentów studiów 

podyplomowych. 

21. Powołanie brakujących przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni 

zgodnie z art. 213 ust. 5 Ustawy, w tym Komisji dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji 

dyscyplinarnej ds. studentów.  

22. Wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią korzystanie z zasobów 

bibliotecznych całego wydziału wszystkim studentom i doktorantom kształcącym się na 

wydziale. 

23. Dokonanie radykalnej zmiany  warunków pracy pracowników naukowo-

dydaktycznych, bibliotekarzy oraz studiowania w Instytucie Studiów Klasycznych, 

Śródziemnomorskich i Orientalnych ulokowanym w budynku przy ul. Szewskiej 49, który 

w chwili obecnej absolutnie nie jest dostosowany do studiowania w godziwych 

warunkach, brak jest jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych, choć jest to 

budynek wielopiętrowy. 

Przewodniczący  
Zespołu Oceniającego PKA 

Prof. dr hab. Cezary Kuklo 

 

W odpowiedzi na Raport Zespołu Oceniającego PKA dotyczącego oceny 
instytucjonalnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan tegoż 

wydziału, za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił swoje 
stanowisko w piśmie do PKA z dnia 29.09.2014 r. (27 stron), które jednakże nie zostało 

zaopatrzone formalnymi załącznikami dokumentującymi decyzje o których jest mowa w 
Ustosunkowaniu się  do Raportu PKA.  Zespół Oceniający PKA zapoznał się szczegółowo z 

wyjaśnieniami Dziekana Wydziału Filologicznego UWr.  
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ZO PKA stwierdza że koronnym argumentem przywoływanym przez autorów 
odpowiedzi przy wielu zastrzeżeniach jest przeświadczenie, że ZO PKA wyciągał głównie 

wnioski na podstawie jednostkowych wypowiedzi reprezentantów gremiów, z którymi 
odbywano spotkania (m.in. doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, 

pracodawców). W rezultacie owego przekonania wielokrotnie w ustosunkowaniu się do 
Raportu powtarzano, że formułowane oceny odebrano jako „pewne krzywdzące 

uogólnienie”. Tymczasem opinie na temat programu m.in. studiów doktoranckich i 
podyplomowych formułowano przede wszystkim na podstawie analizy dokumentacji 
dostarczonej przez Wydział Filologiczny przy odniesieniu koncepcji kształcenia do 
obowiązujących w czasie wizytacji przepisów i potrzeb rynku pracy, natomiast 
najpoważniejsze problemy wypowiadane podczas poszczególnych spotkań,  weryfikowano w 
rozmowach indywidualnych z kierownictwem Instytutów i Jednostki, jak również z panią 
Kierownik SSDWF, która potwierdzała szereg różnych kłopotów w funkcjonowaniu studiów 
doktoranckich, informując też ZO PKA o podjętych krokach zaradczych po przejęciu 
kierownictwa nad studiami doktoranckimi. ZO PKA przyjmuje do wiadomości następujące 
stwierdzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UWr: ,,Podkreślić należy również, że zbyt 
małe wsparcie działania projakościowe na Wydziale otrzymywały ze strony struktur 
ogólnouczelnianych.’’ (Ustosunkowanie się  do Raportu PKA, s. 11). 

W odpowiedzi Dziekana Wydziału Filologicznego UWr na Raport z wizytacji zostało 

zapowiedziane wprowadzenie od roku akademickiego 2014/2015 szeregu działań 
naprawczych odnoszących się zarówno do struktury wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia na Wydziale i podziału obowiązków, jak i doskonalenia procedur 
funkcjonowania systemu. Za jedno z najbardziej istotnych działań uznać należy zapowiedź 

wprowadzenia od października 2014 r. zmian w zakresie obowiązków dziekańskich i 
powierzenie jednemu z prodziekanów nadzoru nad całością działań projakościowych i nad 

ich systemowym realizowaniem (prodziekan ds. jakości kształcenia). Działanie to ma istotne 
znaczenie dla powodzenia prac zmierzających do stworzenia wspólnych wydziałowych ram 

odniesienia dla przedsięwzięć projakościowych podejmowanych w poszczególnych 
jednostkach wewnętrznych WF UWr. Odpowiedź na Raport z wizytacji PKA zawiera także 

zapowiedź szerszego włączenia przedstawicieli wszystkich kategorii interesariuszy w 
zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia oraz deklarację uzupełnienia składu 

Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia o przedstawicieli wszystkich 
grup interesariuszy, tj. studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz 

interesariuszy zewnętrznych – od listopada 2014 r. zespół rozpocznie działalność w nowym 
składzie. Zapowiedziano także przyjęcie przez Radę Wydziału Filologicznego UWr uchwały w 
sprawie funkcjonowania obu Zespołów ds. Zapewnienia i ds. Oceny Jakości Kształcenia, 

uwzględniającej jasny podział obowiązków między tymi Zespołami oraz sankcjonującej 
zmiany w składzie Zespołów. Podkreślono także, iż Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości 

Kształcenia jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur uwzględniających 
zalecenia zawarte w Raporcie ZO PKA, które zostaną wprowadzone od semestru zimowego 

roku akademickiego 2014/2015.  
Biorąc pod uwagę zainicjowanie na WF UWr działań naprawczych uwzględniających 

zalecenia sformułowane w Raporcie z wizytacji uzasadnione jest podniesienie oceny w 
zakresie Kryterium ogólnego 2 z „częściowo” na „znacząco”. 
  

W odniesieniu do kryterium 3: Cele i efekty kształcenia na studiach doktoranckich  

i podyplomowych oraz system ich weryfikacji kierownictwo Jednostki przedstawiło 
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przykładową listę konwersatoriów i wykładów monograficznych, której wcześniej nie 
zaprezentowano, a wśród sylabusów zamieszczono tylko 2 konwersatoria monograficzne i 1 

wykład, co pozwala złagodzić poprzednie wątpliwości dotyczące oferty z zakresu 
współczesnej myśli humanistycznej i metodologii nauk humanistycznych. Na podstawie  

nadesłanych wyjaśnień ZO PKA stoi na stanowisku, że w tak realizowanym programie 
studiów istnieją obecnie możliwości realizowania przyjętych przez Jednostkę efektów 

kształcenia odnoszących się do nauk humanistycznych, z ich metodologią włącznie. 
Znaczenie miały też wyjaśnienia dotyczące realizowania treści rozwijających kompetencje 
społeczne doktorantów w ramach przedmiotów: Filozofia, Prawo autorskie i Informacja 
naukowa.    

Biorąc pod uwagę zarówno wyjaśnienia jak i już podjęte pierwsze decyzje 
naprawcze przez kierownictwo WF UWr, uwzględniające częściowo zalecenia 
sformułowane w Raporcie z wizytacji uzasadnione jest  podniesienie oceny w zakresie 
Kryterium ogólnego 3 z „częściowo” na „znacząco”. 

W odniesieniu do kryterium 7: System wsparcia studentów i doktorantów 
Wewnętrzny, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr, w przesłanych materiałach przedłożył 
szereg informacji dowodzących, że pomimo niskiego stopnia aktywności samorządu 
studentów władze Jednostki podejmowały i podejmują nadal działania zmierzające do 
zaktywizowania studentów i włączenia ich w prace systemowej opieki materialnej, 

powołując ciało doradcze, które pomaga w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie materialne.  
Poinformował ponadto, że ponad połowie doktorantów starających się o środki finansowe 

na prowadzenie badań naukowych w l. 2011-2014 zostały przyznane tzw. granty wydziałowe. 
Z inicjatywy kierownika Jednostki w skład Rady Wydziału zostało zaproszonych także dwóch 

doktorantów mających status obserwatora. Odpowiedź na Raport ZO PKA zawiera również 
istotną informację w zakresie oceny kryterium 7, a mianowicie, że korzystanie z sal 

dydaktycznych i innych pomieszczeń wydziału przez doktorantów jest bezpłatne.  

Uwzględniając informacje dodatkowe przedstawione przez kierownika wizytowanej 
Jednostki ocenę stopnia spełnienia kryterium ogólnego 7 należy zatem podwyższyć ze 

,,znacząco’’ na ,,w pełni’’. 

Tabela nr 3  

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

wewnętrzny system 

zapewnienia jakości 

 

 

 X   

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

  X   
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oraz system ich 

weryfikacji 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów 

 X    

 


