
 

  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

   

dokonanej w dniach 8 – 10 kwietnia 2015 r.  

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

przewodniczący: ks. dr hab. Tadeusz Bąk - członek PKA  

członkowie:  

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – ekspert merytoryczny, członek PKA, 

dr hab. Waldemar Hoff – ekspert merytoryczny PKA, 

dr Adam Szot – ekspert PKA ds. jakości, 

dr hab. Kamil Kardis – ekspert PKA ds. międzynarodowych, 

dr Artur Stefański – ekspert PKA, przedstawiciel pracodawców,  

mgr Grzegorz Kołodziej – ekspert PKA ds. formalno-prawnych, 

mgr Magdalena Michalik-Sztumska – ekspert PKA, przedstawiciel doktorantów, 

Adam Subotkowski – ekspert PKA, przedstawiciel studentów. 

 

Informacja o wizytacji   i jej przebiegu 

 

Wizytacja zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie w związku z oceną instytucjonalną działalności Wydziału Prawa  

i Administracji została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w ramach harmonogramu prac określonego przez Komisję na rok akademicki 2014/2015. 

Ocena instytucjonalna na Wydziale została przeprowadzona po raz pierwszy.  

Wizytację członkowie Zespołu poprzedzili zapoznaniem się z Raportem Samooceny 

przekazanym przez władze Uczelni oraz raportami z dotychczas ocenionych kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale. Podczas spotkania Zespołu wizytującego dokonano 

RAPORT Z WIZYTACJI                  

(ocena instytucjonalna) 
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ostatecznej weryfikacji harmonogramu przebiegu wizytacji oraz przydziału zadań 

poszczególnych ekspertów. Zespół podzielił się także wstępnie dostrzeżonymi uwagami. 

Wizytacja w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozpoczęła się od spotkania z 

Władzami Uczelni oraz Wydziału, podczas którego ze strony Zespołu przedstawiono cel 

wizyty, charakterystykę oceny instytucjonalnej, zakres spraw będących przedmiotem oceny 

poszczególnych członków Zespołu oraz ich rolę w dokonywanej ocenie. Dalszy przebieg 

wizytacji odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

W trakcie wizytacji Zespół odbył spotkania z interesariuszami wewnętrznymi: studentami, 

doktorantami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału, w tym z administracją oraz 

interesariuszami zewnętrznymi: pracodawcami będącymi przedstawicielami rynku pracy. 

W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z Kierownikiem studiów doktoranckich oraz 

osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia, a także indywidualne spotkania z Dziekanem, Prodziekanami, osobami 

odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunków studiów, za badania naukowe, praktyki, 

przedstawicielem Samorządu Studentów, Doktorantów. Przeprowadzono także wizytację 

bazy dydaktycznej i socjalnej wykorzystywanej w procesie kształcenia. Eksperci Zespołu 

Oceniającego wielokrotnie wymieniali swoje uwagi dotyczące pozyskanych informacji, 

pozostały czas wykorzystywano na pracę własną członków Zespołu. Przed zakończeniem 

wizyty dokonano wstępnych podsumowań przydzielonych zadań, sformułowano uwagi 

i zalecenia, o których Przewodniczący Zespołu poinformowała władze Uczelni oraz Wydziału 

na spotkaniu podsumowującym. 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 

1. Strategia określona przez jednostkę 

 

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

politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia 

Wydział posiada strategię rozwoju zatytułowaną (w ślad za Programem rozwoju  
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Wydział Prawa i Administracji realizuje Strategię sformułowaną w Programie 

Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2012 r. Strategia ta zwraca uwagę na szczególny 

charakter badań naukowych i zadań dydaktycznych, której głównym celami jest kształtowanie 

formacji intelektualnej i moralnej przyszłych przedstawicieli zawodów prawniczych, 

krzewienie kultury prawnej w społeczeństwie, zapewnienie warunków zapewniających 

wysoki poziom badań naukowych, udoskonalenie struktury organizacyjnej i zatrudnienia na 

wydziale, udoskonalanie i wzbogacanie procesu dydaktycznego, internacjonalizacja studiów, 

kontakty z otoczeniem oraz budowanie wizerunku wydziału na zewnątrz oraz działanie na 

rzecz otoczenia zewnętrznego. 

Reasumując, zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Władze Wydziału, 

Zespół Oceniający w pełni ocenia oraz uznaje za spójny i konsekwentnie wytyczony oraz 

wdrażany plan rozwojowy Wydziału. Uwzględniona jest w niej w pełni korelacja spójnego 

rozwoju Uczelni i Wydziału, oparta na wspólnych wartościach, programach i mechanizmach. 

Jest to konsekwencja uwzględniania potrzeby zachowania spójności w rozwoju całej Uczelni. 

 

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

doktoranckie i podyplomowe, zwane dalej „studiami”, spójną z jej celami 

strategicznymi. 

 

Wydział kształci studentów i słuchaczy na kierunku prawo na poziomie jednolitych 

studiów magisterskich; w specjalnościach: administracja oraz prawo własności intelektualnej 

i  nowych mediów. Kształcenie realizowane jest w formie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. Ponadto Wydział prowadzi studia III stopnia w zakresie prawa, w formie 

studiów stacjonarnym i niestacjonarnym, a także studia podyplomowe i kursy dokształcające. 

Wszystkie formy i kierunki studiów realizowane są w oparciu o oryginalne programy 

autorskie, weryfikowane corocznie zgodnie z potrzebami przez Wydziałową Komisję 

Dydaktyczną przy współudziale przedstawicieli studentów, a następnie zatwierdzane przez 

Radę Wydziału.  

Najistotniejszym celem strategicznym, jaki Wydział stawia przed sobą, jest uzyskanie 

najwyższej jakości kształcenia, zarówno na studiach realizowanych w formie stacjonarnej, jak 

i niestacjonarnej. W obu tych formach studia realizowane są według tych samych standardów, 

a egzaminy, studenci obu form studiów, zdają wspólnie. Studenci studiów niestacjonarnych 

korzystać mogą także z pełnej oferty kursów przeznaczonych dla studiujących w formie 

studiów stacjonarnych. 
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Należy nadmienić, że dzięki koncepcji kształcenia absolwenci studiów 

niestacjonarnych uzyskują najlepsze w Polsce wyniki w kwalifikacji na wszystkich typy 

aplikacji prawniczych. 

  

Reasumując, opracowana koncepcja studiów w pełni uwzględnia strategię przyjętą przez 

Władze Wydziału Prawa i Administracji, a także stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby 

rynku pracy, oraz w pełni odnosi się do uwzględnionej w strategii Wydziału misji Uczelni 

i Wydziału. 

 

 

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

znaczenie jakości kształcenia. 

 

W oparciu o misję Uniwersytetu i Wydziału sformułowane zostały cele, których realizacja 

uzależniona jest od dydaktyki, która podkreśla, że niezwykle ważną rolę dla prawidłowego 

procesu dydaktycznego odgrywa stałe monitorowanie i weryfikowanie przyjętych założeń 

programowych, jak również stopnia i tempa realizacji poszczególnych zadań. Według przyjętej 

strategii, szczególne znaczenie ma stworzenie właściwego systemu kontroli jakości kształcenia. 

Zakłada się, że nie powinien on polegać wyłącznie na rutynowym i wyrywkowym odbywaniu 

hospitacji zajęć, które dokonywane są w katedrach i zakładach. Zgodnie z przyjętą strategią, 

właściwą realizację misji Wydziału zapewnić może jedynie stworzenie kompleksowego systemu 

oceny, w który zaangażowani zostaną nie tylko przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych i 

studentów, lecz również przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, np. pracodawców, 

reprezentantów korporacji prawniczych, urzędów administracji, podmiotów gospodarczych itp. 

Niezwykle ważną rolę dla tej oceny odgrywać powinna semestralna ocena zajęć dydaktycznych 

dokonywana przez ich bezpośrednich odbiorców – studentów.  

Reasumując, Wydział w pełni zidentyfikował swoją pozycję na rynku edukacyjnym 

i w związku z powyższym podjął działania mające na celu zneutralizowanie niekorzystnych 

wpływów zewnętrznych wynikających z sytuacji na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym. 

 

4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty 

edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia.  

W samym procesie tworzenia i zatwierdzania misji oraz strategii rozwoju Jednostki 

przedstawiciele rynku pracy nie brali bezpośredniego udziału. Jednak wielowiekowe tradycje 
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Uczelni oraz Wydziału i aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym 

regionu, kraju i nie tylko, pozwoliły na wypracowanie silnych relacji z podmiotami otoczenia 

społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami. Dzięki tym więziom uczestniczą oni w 

rozwoju Uczelni i Wydziału, artykułując swoje potrzeby w zakresie nauki i dydaktyki, 

rewidując efekty w tych obszarach poprzez między innymi zatrudnianie absolwentów, 

praktyki studenckie oraz wspólne przedsięwzięcia na płaszczyźnie naukowej i gospodarczej.  

Należy podkreślić, jako walor Wydziału, że aktywna jest także nieformalna 

współpraca oparta na relacjach interpersonalnych między Władzami i pracownikami 

Wydziału a interesariuszami zewnętrznymi, gdyż dzięki ich opiniom modyfikuje się treści 

programowe w taki sposób, aby uwzględniały potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. 

W grupie interesariuszy zewnętrznych brakuje wyraźnej identyfikacji, współpracy 

zresztą także, absolwentów Wydziału. Warto rozważyć intensyfikację takiej współpracy, 

bowiem jest to grupa interesariuszy będących swoistego rodzaju „ambasadorem” Wydziału.  

W oparciu o Raport samooceny, materiały i informacje uzyskane podczas wizytacji 

oraz wnioski ze spotkań z pracodawcami, ZO uznaje, że interesariusze Wydziału są aktywnie 

włączeni w proces budowania kultury jakości kształcenia, są włączeni również w proces 

realizacji postawionych przed Wydziałem zadań strategicznych, chociaż jednak w sam proces 

formułowania strategii jednostki – nie, co na pewno wymaga skorygowania.  

 

 

 

 

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 34312 3932 3308 270 

2295 691 Studia 8092 2429 377 373 
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niestacjonarne 

RAZEM: 42404 6361 3018 643 

 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

 

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Strategia Wydziału jest spójna i  wdraża plan rozwojowy Wydziału. Uwzględniona 

jest w niej w pełni korelacja spójnego rozwoju Uczelni i Wydziału. Jest to 

konsekwencja uwzględniania potrzeby zachowania spójności w rozwoju całej Uczelni. 

2) Opracowana koncepcja studiów w pełni uwzględnia strategię przyjętą przez Władze 

Wydziału. Ponadto, przyjęta koncepcja kształcenia stanowi nie tylko odpowiedź na 

aktualne potrzeby rynku pracy, ale również w pełni odnosi się do uwzględnionej w 

strategii Wydziału misji Uczelni i misji Wydziału. 

3) Wydział w pełni zidentyfikował swoją pozycję na rynku edukacyjnym i w związku z 

powyższym podjął działania mające na celu zneutralizowanie niekorzystnych 

wpływów zewnętrznych wynikających z sytuacji na rynku pracy oraz rynku 

edukacyjnym. 

4) Interesariusze wewnętrzni w pełni biorą udział w formułowaniu strategii Wydziału. 

Odnośnie interesariuszy zewnętrznych, to pomimo, że ich zaangażowanie w proces 

formułowania strategii Wydziału nie miało znaczącego charakteru, to jednak trwająca 

współpraca Wydziału z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego 

znalazła swoje odzwierciedlenie w kształcie strategii i priorytetach rozwoju 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; 
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Formalne struktury zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim 

zostały określone uchwałą Senatu UJ nr 33/V/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie utworzenia 

i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości oraz zarządzeniem Rektora UJ z 

dnia 8.06.2010 r. w sprawie  zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia.  

W procesie zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z postanowieniami ww. aktów 

prawnych, uczestniczą Komisja Senacka ds. Nauczania, Stała Rektorska Komisja ds. 

Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ (odpowiedzialne wspólnie za opracowanie 

polityki i strategii doskonalenia jakości w uczelni), Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia, Zespoły Doskonalenia 

Jakości Kształcenia działające w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i 

wspólnych Uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną oraz Dział Nauczania UJ – 

Sekcja ds. Analiz Jakości Kształcenia.  

Na poziomie uczelnianym trzonem struktur podejmowania decyzji w procesie zarządzania 

jakością kształcenia jest Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, nad którego 

efektywnością prac czuwa Prorektor UJ ds. dydaktyki. W skład Zespołu wchodzą 

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

ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej oraz przedstawiciele wszystkich grup 

społeczności akademickiej (nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy 

administracji). Do zadań Zespołu należy podejmowania działań mających na celu inicjowanie 

i koordynowanie, działań projakościowych podejmowanych w poszczególnych jednostkach 

Uczelni oraz formułowanie, na podstawie otrzymanych wyników analiz, wniosków i 

rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia, a także organizowanie działań 

ukierunkowanych na podnoszeniem kultury jakości w Uniwersytecie.  

Odpowiedzialnym za zarządzanie procesami projakościowymi na Wydziale Prawa i 

Administracji jest Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, do którego 

kompetencji należy m.in. sporządzanie raportów z oceny własnej Wydziału, opracowanie 

planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych, inicjowanie działań 

projakościowych, inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury 

jakości kształcenia w środowisku akademickim oraz upowszechnianie najlepszych praktyk 

dotyczących doskonalenia jakości kształcenia. W skład Zespołu wchodzą pełnomocnicy 

dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz ds. ewaluacji jakości kształcenia, a także 

reprezentanci nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, administracji wydziałowej 

oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (pracodawców). Należy zwrócić uwagę, iż 
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ramowy regulamin działania Zespołu przez niego przyjęty zawęża jego aktywność jedynie do 

wycinka określonego w zarządzeniu Rektora nr 36 z 8.06.2010 r., a odnoszącego się w 

głównej mierze do monitorowania procedur związanych z nadzorem nad realizacją 

zakładanych efektów kształcenia. Nadzór nad działalnością Zespołu Wydziałowego sprawuje 

prodziekan ds. dydaktyki. Na marginesie jedynie warto zwrócić uwagę (nie czyniąc z tego 

zarzutu), iż w niektórych wydziałowych aktach prawnych zamiennie stosowana jest nazwa 

Wydziałowy Zespół i Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

W ramach Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia zostały 

funkcjonalnie wyodrębnione zespoły robocze zajmujące się oceną stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia (studiach jednolitych). Dodatkowo 

na Wydziale Prawa i Administracji istotną rolę w podejmowaniu decyzji projakościowych na 

studiach I i II stopnia (studiach jednolitych magisterskich) odgrywa Komisja Dydaktyczno-

Programowa, a całą strukturę dopełnia Komisja Kadrowa.  

W myśl postanowień przywołanych powyżej aktów prawnych statuujących wewnętrzny 

system zapewnienia jakości kształcenia odpowiedzialnym za nadzór nad jego prawidłowym 

funkcjonowaniem w Uniwersytecie jest Rektor UJ. Obsługę administracyjno-biurową 

zapewnia natomiast Dział Nauczania UJ – Sekcja ds. Analiz Jakości Kształcenia.  

Na podstawie analizy obowiązujących w Uczelni i na Wydziale Prawa i Administracji UJ 

aktów prawnych, dokumentacji prac poszczególnych organów oraz rozmów 

przeprowadzonych w trakcie wizytacji można sformułować wniosku, iż struktura 

podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta, a zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów został określony w sposób klarowny. Struktura ta ma charakter 

zdecentralizowany, oparty na wyraźnie zarysowanej autonomii poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Uczelni oraz bardzo silnym związku z tradycjami akademickimi. Mając to 

na uwadze można pozytywnie ocenić aspekt strukturalny sytemu zarządzania jakością 

kształcenia.  

Przegląd stosowanych metod i technik analizy, oceny i doskonalenia poszczególnych 

obszarów procesu kształcenia prowadzi do wniosku, iż aspekt instrumentalny wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia również zasługuje na pozytywna ocenę, przy 

jednoczesnym zwróceniu uwagi na brak uzasadnienia prowadzenia na Wydziale niektórych 

działań inicjowanych przez organy uczelniane. W tym ostatnim przypadku, który został 

dostrzeżony w trakcie rozmów przeprowadzonych z różnymi grupami interesariuszy 

wewnętrznych wizytowanej jednostki, określone analizy i badania jakościowe są faktycznie 

prowadzone (z uwagi na nałożenie takiego obowiązku przez organy centralne), ale czasami 
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odbywa się to bez większej refleksji nad ich celowością oraz możliwością wykorzystania 

wyników do działań projakościowych lub też analizy prowadzone na poziomie centralnym nie 

są następnie w pełni wykorzystywane w projektowaniu tych działań na Wydziale. Widoczna 

jest również dysproporcja regulacji prawnych oraz działań faktycznych podejmowanych w 

celu zapewnienia jakości kształcenia na studia I i II stopnia (studiach jednolitych) oraz 

studiach doktoranckich i podyplomowych. 

Interesariusze wewnętrzni mają zapewnioną reprezentację w uczelnianych i 

wydziałowych organach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

Obowiązujące akty prawne statuujące ten system przewidując udział w nich przedstawicieli 

władz Uczelni/Wydziału oraz pracowników naukowych i administracyjnych. Studenci i 

doktoranci posiadają swoich przedstawicieli w organach uczelnianych i wydziałowych 

istotnych z punktu widzenia podejmowania relewantnych dla nich decyzji. Dodatkowo mają 

oni możliwość wpływania na decyzje podejmowane w zakresie zapewniania jakości 

kształcenia poprzez udział w badaniach ankietowych lub przez bezpośredni kontakt z 

władzami dziekańskimi i kierownikami studiów doktoranckich.  

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego włączani są w podejmowanie 

decyzji w wybranych obszary procesu kształcenia uczestnicząc z posiedzeniach 

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia. Na gruncie rozmów 

przeprowadzonych przez zespół wizytujący PKA z przedstawicielami pracodawców oraz na 

podstawie analiz dostępnej dokumentacji można stwierdzić, iż uczestniczą oni aktywnie w 

podejmowaniu decyzji projakościowych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwenci 

jedynie pośrednio (poprzez bezpośredni kontakt niektórych z nich z byłymi promotorami lub 

podejmowanie studiów doktoranckich) włączani się w proces poprawy jakości kształcenia, 

działania te nie mają jednak charakteru systemowego.  

 

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,  

 

Funkcjonujący na Wydziale Prawa i Administracji UJ wewnętrzny system zapewnienie 

jakości kształcenia obejmuje wszystkie rodzaje i kierunki studiów. W trakcie wizytacji 

zwrócono jednak uwagę na „nierównomierne” stosowanie narzędzi i procedur w odniesieniu 

do poszczególnych stopni studiów i objęcie procedurami (formalnymi i niesformalizowanymi 

opartymi na tradycji akademickiej) z różnym natężeniem studiów I i II stopnia (jednolitych 
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magisterskich) oraz studiów doktoranckich i podyplomowych. System ten uwzględnia, choć 

w różnym stopniu, wszystkie czynniki wpływające na jakość kształcenia.  

Pomimo pewnych mankamentów i niedoskonałości (opisanych poniżej) można ogólnie 

pozytywnie ocenić kompleksowość wewnętrznego systemu zapewnienia.  

 

a w szczególności umożliwiają: 

a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla     

prowadzonych przez jednostkę studiów, 

 

Wydział posiada procedury opracowywania i weryfikacji efektów kształcenia na 

studiach I i II stopnia, studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych. Ocena stopnia 

osiągania modułowych efektów kształcenia dokonywana jest przez prowadzących zajęcia w 

oparciu o ogólne zasady sformułowane w regulaminach właściwych studiów i 

skonkretyzowane w sylabusach przedmiotów. Nad prawidłowością doboru metod i narzędziu 

weryfikacji osiągania tych efektów czuwają w pierwszej kolejności kierownicy 

poszczególnych jednostek Wydziału.  

W odniesieniu do studiów I i II stopnia (jednolitych magisterskich) prawidłowość 

doboru metod weryfikacji efektów podlega ocenie w trakcie posiedzeń Komisji Dydaktyczno-

Programowej, która zajmuje się m.in. analizą wewnętrznej spójności deklarowanych 

modułowych (przedmiotowych) efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia, a 

także z treściami kształcenia, stosowanymi metodami dydaktycznymi i wreszcie 

proponowanymi metodami weryfikacji deklarowanych efektów kształcenia określonymi w 

sylabusach poszczególnych przedmiotów.   

Ocena prawidłowości doboru metod weryfikacji i szerzej stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia (studiach jednolitych) dokonywana 

jest m.in. na podstawie analiz prowadzonych przez powołane dla każdego kierunku 

(działające w ramach Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia) zespoły ds. 

oceny realizacji efektów kształcenia. Opracowują one roczne raporty, które następnie są 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Rady Wydziału i postawą wprowadzania rozwiązań 

optymalizacyjnych. Komplementarnie do nich prowadzone są również analizy statystyk ocen 

w ramach poszczególnych przedmiotów.  

Dodatkowo na temat pewnych aspektów związanych z oceną realizacji zakładanych 

efektów kształcenia wypowiadać mogą się studenci za pośrednictwem anonimowych ankiet 
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oceny zajęć. Problemem, na który zwróciły uwagę władze dziekańskie Wydziału, jest jednak 

niska ich zwrotność.  

Warto również podkreślić, iż efekty kształcenia dla kierunku prawo (jak wynika z 

przeprowadzonych w trakcie wizytacji rozmów) definiowane są z uwzględnieniem wymagań, 

jakie względem absolwentów tego kierunku stawiane są na egzaminach na poszczególne 

aplikacje prawnicze. Zewnętrzna weryfikacja tych efektów dokonywana w trakcie egzaminów 

państwowych jest dla władz Wydziału i właściwych organów działających w strukturach 

zarządzania jakością kształcenia wartościowym narzędziem oceny stopnia realizacji 

zakładanych dla tego kierunku efektów kształcenia oraz oceny stopnia skuteczności 

wprowadzonych działań doskonalących.  

Ocena realizacji efektów kształcenia założonych dla praktyki studenckiej dokonywana 

jest przez opiekuna praktyk w oparciu o sprawozdanie studenta i dzienniczek praktyk oraz w 

niektórych przypadkach rozmowę ze studentem. Weryfikacji tej dokonują również 

przedstawiciele pracodawców bezpośrednio formułując swoje opinie o konkretnym studencie 

w przygotowywanej opinii z przebiegu praktyki.  

Elementem wewnętrznych procedur jest również ocena jakości prac dyplomowych 

pod kątem adekwatności wymagań stawianych tym pracom do celów programu kształcenia i 

zakładanych efektów kształcenia oraz analiza protokołów z egzaminów dyplomowych. 

Wszystkie ww. procedury cechuje systematyczności, a nowe rozwiązania, w tym 

związane z podjętymi działaniami projakościowymi, są przedmiotem pogłębionych analiz w 

kolejnym okresie. Tym samym procedury wewnętrznego systemy zapewnienia jakości 

kształcenia odnoszące się do oceny stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia na 

studiach I i II stopnia (studiach jednolitych) oraz oceny efektywności przeprowadzonych 

działań korygujących, naprawczych i doskonalących należy uznać za wyróżniające.  

Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich dokonywana 

jest dwuetapowo tj. w odniesieniu do postępów w realizacji programu studiów (opinia 

opiekuna naukowego, analiza ocen w indeksie prowadzona przez kierownika studiów 

doktoranckich) oraz w zakresie prowadzenia badań naukowych (coroczna opinie opiekuna i 

kierownika studiów doktoranckich). Dodatkowo kierownik studiów doktoranckich składa 

przed Radą Wydziały roczne sprawozdanie z funkcjonowania studiów doktoranckich. Należy 

zwrócić uwagę, iż wskazane procedury odnoszą się przede wszystkim do analizy stopnia 

realizacji efektów kształcenia przez pojedynczego doktoranta i nie są wykorzystywane do 

prowadzenia analiz o charakterze systemowym, mogących stanowić podstawę podejmowania 
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działań projakościowych, a tym samym uniemożliwia to lub znacząco utrudnia dokonywanie 

ocen skuteczności podjętych działań korygujących i naprawczych w analizowanym obszarze.  

Należy z całą pewnością podkreślić, iż Wydział Prawa i Administracji UJ dba o jakość 

prowadzonych badań naukowych (o czym mowa w dalszej części raportu), w tym 

prowadzonych przez doktorantów. Najdobitniej świadczy o tym liczba projektów grantowych 

realizowanych przez młodych naukowców oraz ich pozycja w środowisku naukowym. 

Wydział kultywuje szlachetne tradycje akademickie tutorskiego kształcenia młodszej kadry. 

W odniesieniu do studiów doktoranckich dostrzegalne są jednak pewne dylematy, których 

władze dziekańskie są w pełni świadome, a związane m.in. z relatywnie niskim (jak wynika z 

raportu samooceny w latach 2012-2014 na poziomie ok 14%) odsetkiem osób, które kończą te 

studia obroną doktoratu. W omawianym obszarze podejmowane są próby wdrażania narzędzi 

mających prowadzić do poprawy tej sytuacji ale póki co nie mają one charakteru 

systemowego. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami władz Wydziału 

pewne procedury i narzędzie w tym zakresie są obecnie projektowane. 

Analogiczne uwagi, jak w przypadku studiów doktoranckich, można sformułować w 

odniesieniu do studiów podyplomowych. W tym przypadku również dostrzegalne są pewne 

zręby systemowości podejmowanych działań projakościowych, ale z uwagi na fakt, iż nadzór 

nad poszczególnymi kierunkami tych studiów jest sprawowany przez poszczególne jednostki 

organizacyjne Wydziału brakuje narzędzi i procedur umożliwiających ocenę skuteczności 

prowadzonych w tym zakresie działań korygujących i naprawczych.  

 

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

efektów kształcenia, 

 

Przedstawiciele rynku pracy są włączani w proces definiowania efektów kształcenia 

na wszystkich typach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a także 

w sam proces dydaktyczny i proces weryfikacji osiągania zakładanych efektów.  

Na studiach I i II stopnia (studiach jednolitych) odbywa się to poprzez zaciąganie ich 

opinii (pisemnych) na temat projektowanych zmian w programach studiów, w szczególności 

w odniesieniu do praktyk studenckich oraz na temat utworzenia nowych kierunków studiów. 

Współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana jest również 

poprzez powierzanie prowadzenia zajęć ze studentami (warsztatów) praktykom. Dodatkowo 

część kadry nauczającej WPiA UJ aktywnie pracuje poza Uczelnią w obszarze związanym z 

kierunkami studiów (kancelaria prawne, wymiar sprawiedliwości, przedsiębiorstwa, itd.), co 
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pozwala im, jak podkreślali w trakcie spotkania z zespołem wizytującym PKA, łączyć 

spojrzenie nauczyciela akademickiego z podejściem przyszłego pracodawcy.  

Wydział podejmuje stale działania zmierzające do jak najpełniejszego włączania 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w proces kształcenia. Dla przykładu 

można wskazać na podpisane niedawno porozumienie z Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w Krakowie na temat współpracy w kształceniu studentów kierunku 

administracja.  

Pracodawcy uczestniczą w procesie weryfikacji efektów kształcenia na studia I i II 

stopnia (studiach jednolitych) również (poza ewentualną ich weryfikacją w trakcie 

prowadzonych przez siebie zajęć) poprzez realizację praktyk zawodowych, mając dzięki temu 

możliwość wypowiedzenia się na temat konkretnego studenta (dzienniczek praktyk i opinia) 

oraz zgłaszania uwag o charakterze systemowym.  

Dodatkowo monitorowanie zgodności efektów kształcenia na kierunku prawo z 

oczekiwaniami szeroko rozumianego rynku pracy odbywa się na Wydziale Prawa i 

Administracji UJ poprzez cykliczną analizę wyników zdawalności na aplikację. Dane te są 

dyskutowane na posiedzeniach Komisji Dydaktyczno-Programowej oraz Radzie Wydziału i 

stanowią podstawę wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w programach studiów lub 

treściach i metodach kształcenia.  

Przedstawiciele pracodawców są również członkami Wydziałowego Zespołu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, w ramach którego podejmują m.in. dyskusje na temat 

stopnia realizacji osiągania zakładanych efektów kształcenia.  

Interesariusze zewnętrzni mają również wpływ na kształtowania oferty dydaktycznej 

na studiach doktoranckich (szczególnie niestacjonarnych) oraz podyplomowych, gdzie mogą 

w sposób mniej lub bardziej bezpośredni zgłaszać postulaty dotyczące realizacji określonych 

przedmiotów lub treści kształcenia. Działania w tym zakresie, pomimo iż dosyć licznie 

dostrzeżone, nie mają jednak charakteru systemowego. Uniemożliwia to również ocenę 

efektywności zmian wprowadzonych z inicjatywy pracodawców. Pracodawcy włączani są w 

prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, a także finansują stypendia dla 

najzdolniejszych studentów WPiA UJ.  

Współpracę Uczelni i Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi należy ogólnie 

ocenić pozytywnie. Pracodawcy obecni na spotkaniu z zespołem wizytującym PKA 

podkreślali bardzo dobrą współpracę i wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń zarówno z 

pojedynczymi pracownikami Wydziału, jak również władzami wizytowanej jednostki. 
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c) monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na  rynku 

pracy, 

 

Monitorowaniem losów zawodowych absolwentów na Uniwersytecie Jagiellońskim 

zajmuje się obecnie Sekcja Analiz Jakości Kształcenia (poprzednio należało to do 

kompetencji Sekcji Karier). Celem prowadzonych badań jest zgromadzenie i udostępnienie 

władzom uczelni i kierownikom jednostek informacji o losach zawodowych absolwentów UJ, 

które pozwalają dostosować programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.  

Dotychczas analizy w omawianym obszarze prowadzone były w oparciu o metodę 

badań ankietowych przeprowadzanych wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział 

w nich. Ostatni dostępny raport sporządzony był w roku 2013 i obejmował absolwentów 

rocznika 2011/2012. Był on przedmiotem dyskusji władz wizytowanego Wydziału oraz 

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia. W trakcie wizytacji nie uzyskano 

informacji czy monitoringu losów zawodowych absolwentów jest nadal prowadzony. Nie 

wskazano również na sposoby wykorzystywania dotychczasowych analiz do podejmowania 

konkretnych decyzji projakościowych, a tym samym nie jest możliwa ocena ich efektywności. 

 

d) monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, 

 

Na podstawie dokumentacji prac organów Wydziału oraz odbytych rozmów stwierdzić 

można, iż prowadzona jest bieżąca analiza planów i programów nauczania na studiach I i II 

stopnia (studiach jednolitych) oraz studiach doktoranckich i podyplomowych, a jej wyniki są 

podstawą dokonywania korekt programów kształcenia. W tym celu gromadzone są i 

wykorzystywane informacje od różnych grup interesariuszy: studentów, doktorantów oraz (w 

ograniczonym zakresie) słuchaczy studiów podyplomowych, przedstawicieli otoczenia 

społeczno-gospodarczego (m.in. posiedzenia Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia), nauczycieli akademickich.  

W odniesieniu do studiów I i II stopnia (studiów jednolitych) kluczową rolę w 

procesie doskonalenia programów kształcenia odgrywa Komisja Dydaktyczno-Programowa, 

która dokonuje cyklicznego ich przeglądu. Komisja ta m.in. na podstawie otrzymanych przez 

władze dziekańskie sygnałów, rekomendacji Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, raportów oceny realizacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach, 

analizy ankiet studenckich, analizy wyników egzaminów na aplikacje prawnicze, analiz 

zapisów na przedmioty do wyboru i innych, podejmuje decyzje co do konieczności dokonania 
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ewentualnych korekt w dotychczasowych programach kształcenia oraz ocenia efektywność 

uprzednio wprowadzonych zmian. Komisja Dydaktyczno-Programowa dokonuje również, jak 

wskazywano, analizy spójności modułowych (przedmiotowych) efektów kształcenia z 

efektami kierunkowymi oraz na podstawie analizy sylabusów do poszczególnych zajęć 

dokonuje weryfikacji zgodności zakładanych efektów kształcenia z treściami i metodami 

kształcenia oraz formami ich weryfikacji. W swojej działalności współpracuje ona stale z 

Komisją Kadrową oraz Wydziałowym Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia. Efekty 

prac Komisji Dydaktyczno-Programowej są następnie dyskutowane na posiedzeniach Rady 

Wydziału, która podejmuje ostateczne decyzje w omawianym obszarze.  

Działania projakościowe podejmowane przez organy wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia w analizowanym obszarze cechuje regularność, 

kompleksowość i wieloetapowość, co pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań 

przy udziale różnych grup interesariuszy. Procedury monitorowania i okresowych przeglądów 

programów kształcenia na studiach I i II stopnia (studiach jednolitych), a także procedury 

weryfikacji efektywności podjętych działań korygujących i naprawczych na Wydziale Prawa i 

Administracji UJ należy uznać za wzorcowe.  

Bieżącego przeglądu programu studiów doktoranckich dokonują kierownicy tych 

studiów, powołani osobno dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Formułując postulaty w 

tym zakresie, poddawane następnie pod dyskusję władz dziekańskich i Rady Wydziału, 

korzystają oni z własnych obserwacji, sugestii zgłaszanych od doktorantów oraz w mniejszym 

zakresie sygnałów napływających z szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. W 

odniesieniu do studiów doktoranckich nie są prowadzone szersze analizy związane z 

realizacją programów kształcenia, które mogłyby stanowić podstawę działań doskonalących. 

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych w trakcie wizytacji podjęte zostały już pierwsze 

działania zmierzające do pełniejszego objęcia mechanizmami wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia studiów doktoranckich. W tym miejscy należy odnieść się z 

pełnym uznaniem do pracy wykonywanej przez obecnych kierowników studiów 

doktoranckich, wskazując iż powyższe uwagi dotyczące braku sprawnych i kompleksowych 

rozwiązań systemowych nie odnoszą się do oceny ich pracy, którą wykonują z pełnym 

zaangażowaniem.   

Za opracowanie projektu programu kształcenia na studiach podyplomowych 

odpowiadają ich kierownicy. W procesie tym uwzględniane są opinie formułowane przez 

uczestników, którzy ukończyli poprzednią edycję oraz przedstawicieli rynku pracy. W 

odniesieniu do studiów podyplomowych należy sformułować analogiczne, jak w przypadku 
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studiów III stopnia, uwagi dotyczące braku efektywnych mechanizmów systemu zapewnienia 

jakości kształcenia w analizowanym obszarze.  

 

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

efektów ich kształcenia, 

 

Ogólne zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych określone są we właściwych regulaminach studiów, szczegółowe zaś 

ustalane są przez prowadzących zajęcia nauczycieli akademickich.  

Poprawność doboru zasad ocenienia oraz metod weryfikacji efektów kształcenia dla 

poszczególnych przedmiotów na studiach I i II stopnia (studiach jednolitych) podlega 

uprzedniej weryfikacji Komisji Dydaktyczno-Programowej. Dodatkowo poprzez analizy 

statystyk ocen z poszczególnych przedmiotów oraz sporządzanie rocznych raportów (dla 

każdego kierunku) z realizacji efektów kształcenia prowadzona jest również weryfikacja 

następcza. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, w zależności od ich rangi, stosowane 

działania korygujące i naprawcze podejmowane są przez kierownika danej jednostki 

organizacyjnej Wydziału lub władze dziekańskie.  

Działania związane z prowadzeniem analiz w omawianym aspekcie funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, jak również mechanizmy oceny 

efektywności wprowadzonych działań doskonalących należy ocenić pozytywnie.   

Na studiach doktoranckich i podyplomowych kompetencje w zakresie oceniania zasad 

ocenia doktorantów i słuchaczy oraz weryfikacji efektów ich kształcenia posiadają 

kierownicy tych studiów. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia nie przewiduje 

innych mechanizmów w tym obszarze.  

 

f) ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także 

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

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy, zgodnie z ustawowym wymogiem, zatrudniani są w 

Uniwersytecie na podstawie otwartych konkurów. Jednocześnie zgodnie z przyjętą polityką 

kadrową Wydział nie zatrudnia na stanowiskach naukowo-dydaktycznych osób bez stopnia 

naukowego doktora.  

Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie kształtowania jakości dydaktyki 

na Wydziale dotyczą: prawidłowości powierzania nauczycielom akademickim zadań 
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dydaktycznych i zgodności tematyki tych zadań z ich specjalnością naukową, okresowej 

oceny dorobku nauczycieli akademickich, monitorowania jakości procesu dydaktycznego 

poprzez system hospitacji oraz ankietyzacji, stwarzania możliwości podnoszenia kwalifikacji 

naukowych i dydaktycznych poprzez system wsparcia rozwoju naukowego. 

Ocena jakości kadry dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ jest 

realizowana poprzez oceną okresową i hospitacje zajęć, a także cykliczną ankietę studencką i 

doktorancką. Działania podejmowane w tych obszarach mają charakter systemowy i 

dokonywane są regularnie. Dodatkowo dla podniesienia kwalifikacji nauczycieli 

akademickich Uniwersytet stwarza możliwość uczestnictwa w kursach doskonalenia 

dydaktycznego.  

Istotnym elementem oceny, a jednocześnie samodzielnym narzędziem monitorowania 

jakości kadry jest ankieta oceny nauczycieli akademickich. Prowadzona jest ona wśród 

studentów i doktorantów w formie elektronicznej po zakończeniu zajęć. Słuchacze tylko 

niektórych studiów podyplomowych mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat 

jakości kadry dydaktycznej. Wyniki ankiet są w całości dostępne dla władz dziekańskich, a w 

ograniczonym zakresie dla kierowników jednostek organizacyjnych. Informacja na ten temat 

nie dociera natomiast do samych studentów i doktorantów (samorząd studentów otrzymuje 

jedynie ogólne informacje o wynikach ankiet). Należy więc stwierdzić, iż ankieta oceny 

nauczyciela akademickiego, jako narzędzie oceny jakości kadry nauczającej nie jest w pełni 

efektywnie wykorzystywana. Pozytywnie można natomiast ocenić motywowanie 

pracowników poprzez nagradzanie osób najlepiej ocenionych w badaniach na poziomie 

Wydziału i Uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ obowiązkowi hospitacji 

podlegają młodsi pracownicy, a kompetencje w tym zakresie posiadają kierownicy jednostek 

organizacyjnych. Ewentualne nieprawidłowości i niedoskonałości stwierdzone w wyniku 

przeprowadzenia procesu ankietyzacji i hospitacji są rozwiązywane na poziomie 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału lub przez władze dziekańskie. 

Jednocześnie obszary, które wymagały poprawy są poddawane wnikliwszym oglądom w 

kolejnym okresie.  

Stosowane narzędzia i mechanizmy wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia w obszarze związanym z oceną jakości kadry prowadzącej proces dydaktyczny 

oraz procedury oceny efektywności podjętych działań naprawczych należy ogólnie ocenić 

pozytywnie, wskazując jednocześnie na konieczność objęcia nimi w pełniejszym zakresie 

studiów podyplomowych oraz jeszcze efektywniejszego wykorzystywania wyników 

prowadzonych analiz.  
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Wydział realizuje spójną politykę kadrową nastawioną na stały rozwój naukowy 

pracowników, która odnosi się m.in. do stawiania wysokich wymagań względem kandydatów 

na określone stanowiska pracownicze, powierzania prowadzenia wykładów i seminariów 

samodzielnym pracownikom naukowym (prowadzenie wykładu przez osobę ze stopniem 

doktora wymaga zgody Dziekana, a seminariów Rady Wydziału, po uzyskaniu opinii Komisji 

Dydaktyczno-Programowej), udzielania urlopów naukowych i wspierania finansowego 

prowadzonych przez pracowników badań naukowych. Jednocześnie dostrzegając i wychodząc 

naprzeciw nowym trendom w rozwoju nauk prawnych i oczekiwaniom szeroko rozumianego 

otoczenia społeczno-gospodarczego Wydział poszukuje specjalistów w coraz nowszych 

obszarach prawa.  

 

g) ocenę poziomu naukowego jednostki, 

 

Rozwój naukowy pracowników jest jednym z kluczowych obszarów strategicznego 

rozwoju Wydziału. Aby realizacja tego celu była możliwa władze Wydziału podejmują 

działania zmierzające do stałego podnoszenia poziomu naukowego prowadzonych badań oraz 

rozwoju naukowego pracowników, w tym poprzez wspieranie tworzenia silnych zespołów 

badawczych pozyskujących efektywnie granty krajowe i zagraniczne. Najlepszym dowodem 

świadczącym o skuteczności tych działań są wyniki ostatniej parametryzacji, w której WPiA 

UJ uzyskał najwyższą kategorię A+.  

Ocena poziomu naukowego jednostki dokonywana jest z dwóch perspektyw – 

zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza z nich wiąże się ze wspomnianą parametryzacją, której 

wyniki są podstawą projektowania zmian projakościowych. Ocena wewnętrzna obejmuje 

m.in. coroczne sprawozdania poszczególnych jednostek Wydziału z badań prowadzonych w 

ramach działalności statutowej. Sprawozdania te analizowane są przez władze dziekańskie w 

zakresie wykonania i porównywane z propozycjami badań zawartymi w składanych w roku 

poprzedzającym okres sprawozdawczy wnioskach o przyznanie dotacji. Dodatkowo, 

począwszy od 2010 roku wszyscy nauczyciele akademiccy składają roczne ankiety 

samooceny działalności naukowej, w których wskazują efekty swojej działalności w postaci 

publikacji naukowych, udziału w grantach czy wygłoszonych referatów. Aktywność naukowa 

jest również elementem okresowej oceny pracowniczej. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych niedoskonałości prowadzone są skuteczne działania korygujące, których efekty 

podlegają dalszym wnikliwym analizom.  
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Ocena działalności naukowej prowadzonej przez doktorantów dokonywana jest przede 

wszystkim przez ich opiekunów naukowych na podstawie ankiet składanych corocznie przez 

doktorantów. Opiekunowie naukowi sporządzają opinię o postępach doktoranta w pracy nad 

doktorantem. 

Władze Wydziału przywiązują olbrzymią wagę do jakości prowadzonych badań 

naukowych podejmując liczne działania ukierunkowane na stymulowanie ich ciągłego 

rozwoju. O skuteczności tych działań świadczą, oprócz wspomnianej parametryzacji, również 

liczne projekty grantowe finansowane ze środków zewnętrznych (łącznie 55 grantów  - NCN, 

7 Program Ramowy, MNiSW), które realizują pracownicy WPiA UJ. 

 

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

a także środki wsparcia dla studentów, 

 

Wydział Prawa i Administracji UJ posiada efektywne mechanizmy weryfikacji i oceny 

posiadanych zasobów materialnych. Opierają się one z jednej strony na bieżącym kontakcie 

nauczycieli akademickich z ich bezpośrednimi przełożonymi i władzami dziekańskim i 

możliwości zgłaszania ewentualnych niedoborów w tym zakresie. Z drugiej strony ocena 

zasobów materialnych Wydziału jest elementem szerszych procedur wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia. Oceny bazy dydaktycznej pod kątem możliwości realizacji 

zakładanych efektów kształcenia dokonuje się przy sporządzaniu rocznych raportów oceny 

realizacji tych efektów na poszczególnych kierunkach. Pośrednio odbywa się to również 

przez stosowany na Wydziale system zapisów na zajęcia i wyboru sal dydaktycznych. W 

oparciu o ten system monitorowana jest stale kontrolowana sytuacja lokalowa. Bieżącej 

weryfikacji stanu infrastruktury dokonują użytkownicy i administratorzy budynków, 

formułując wnioski do Dziekana. Systematycznie również prowadzony jest przegląd zasobów 

bibliotecznych oraz specjalistycznych baz danych.  

Dodatkowo swoją opinię na temat jakości bazy dydaktycznej wyrazić mogą studenci 

uczestnicząc w specjalnych badaniach „Barometr Satysfakcji Studenckiej”. Środki wsparcia 

studentów w procesie kształcenia wskazane w raporcie samooceny oraz przedstawione w 

trakcie wizytacji można ocenić pozytywnie.  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia przewiduje mechanizmy 

umożliwiające identyfikację pojawiających się niedoskonałości w analizowanym obszarze, 

planowanie i realizację działań naprawczych oraz weryfikację ich skuteczności. 
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i) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości 

kształcenia, 

 

Uczelnia i Wydział opracowały i wdrożyły procedury umożliwiające właściwe 

gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji w procesie zapewnienia jakości 

kształcenia. Funkcjonujący system przewiduje prowadzenie szeregu analiz i badań 

odnoszących się niemal do wszystkich (pojawiające się w tym zakresie braki zostały 

omówione w powyższych punktach) obszarów istotnych z punktu widzenia procesów 

projakościowych. Informacje pozyskane dzięki tym działaniom są następnie poddawana 

obróbce przez właściwą jednostkę administracyjną Uczelni i prezentowane w gotowej postaci 

osobom odpowiedzialnym za nadzór nad poszczególnymi obszarami systemu. Nad 

prawidłowym funkcjonowaniem procesu przepływu informacji na poziomie Uczelni 

odpowiada Sekcja Analiz Jakości Kształcenia, a na Wydziale organem tym jest Wydziałowy 

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia i władze dziekańskie. Dobrą praktyką jest 

publikowanie informacji na temat prowadzonych analiz jakościowych na stronie internetowej 

Uczelni i Wydziału. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wskazaną już kwestię braku uzasadnienia 

podejmowanych na poziomie uczelnianym niektórych działań, które są realizowane, ale z 

uwagi na niepełne zrozumienie idei ich prowadzenia otrzymane wyniki nie są w pełni 

wykorzystywane. Pomimo tego drobnego mankamentu można ogólnie pozytywnie ocenić 

funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w tym obszarze.  

 

j) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych  informacji               

o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i 

procedurach toku studiów, 

 

Na stronie internetowej Wydziału upubliczniane są informacje na temat programów 

kształcenia, w tym zakładanych efektach kształcenia oraz programie studiów, a także bieżące 

informacje na temat organizacji toku studiów. Na kompleksowy system informacji składają 

się elementy realizowane na szczeblu ogólnouniwersyteckim oraz wydziału, katedr i 

zakładów, innych jednostek, systemu USOS, a także kół naukowych. Wszystkie 

najważniejsze informacje związane z przebiegiem studiów dostępne są również na kontakt 

studentów w systemie USOS.  
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Dostęp do informacji oraz poziom zadowolenia z funkcjonujących w tym zakresie 

narzędzi (system USOS, uczelniana poczta e-mail, strony www, facebook) jest przedmiotem 

oceny studentów w ramach badań „Barometr Satysfakcji Studenckiej”. Analizy te są 

następnie podstawą projektowania i wprowadzania zmian w obszarach wymagających 

poprawy.    

 

Uczelnia i Wydział posiadają mechanizmy przeciwdziałania zjawiskom patologicznym. 

Opierają się one przede wszystkim na bieżącym kontakcie nauczycieli akademickich i Władz 

Dziekańskich ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych. Za 

naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni pracownicy i studenci podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przeciwdziałaniu naruszania praw autorskich i 

nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej służyć mają mechanizmy 

opierające się na bezpośrednim nadzorze opiekuna naukowego. 

 

3) jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania 

jakości i budowy kultury jakości kształcenia.  

 

Od momentu wprowadzenia regulacji prawnych stanowiących ramy organizacyjne 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia uczelniane i 

wydziałowe organy odpowiedzialne za doskonalenie jakości kształcenia podejmują wytężoną 

pracę w celu ich pełnej realizacji.  

Wizytowana jednostka dokonuje oceny efektywności funkcjonowania wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia, ale póki co działania te nie są prowadzone 

systematycznie. Z przeprowadzonych w trakcie wizytacji rozmów jednoznacznie wynika, iż 

świadomość potrzeby wprowadzenia zmian (m.in. wskazanych we wcześniejszej części tego 

punktu raportu obszarach) jest wyraźna i zostały już podjęte pierwsze działania w kierunku 

doskonalenia wewnętrznego systemu.  

Z dużym uproszczeniem można stwierdzić, iż dotychczasowy etap rozwoju 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia ukierunkowany był przede 

wszystkim na pełne wdrożenie struktur, procedur, narzędzi i mechanizmów określonych 

przepisami uczelnianymi i wydziałowymi. Teraz, zdaniem władz wydziału, przyszedł czas na 

udoskonalanie tego systemu. Warto jednocześnie wskazać, iż niektóre procedury szczegółowe 

w ramach systemu funkcjonują na Wydziale Prawa i Administracji od bardzo dawna przez co 
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stały się już częścią zwyczajów panujących w wizytowanej jednostce i same w sobie 

podlegały przeobrażeniom i doskonaleniu. Oznacza to, że pewne działania o charakterze 

doskonalącym były i są podejmowane, a jedynie nie mają one charakteru systemowego. W 

związku z tym w pełni zasadne wydaje się uwzględnienie ich przy podejmowaniu dalszych 

działań projakościowych, nawiązując w ten sposób do tradycji akademickiej. Jednocześnie 

poziom świadomości i zaangażowania osób odpowiedzialnych w ramach poszczególnych 

organów uczelnianych i wydziałowych pozwala przypuszczać określone cele strategiczne 

związane z podnoszeniem jakości kształcenia będą realizowane.   

 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

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. 

Udoskonalenia wymaga aspekt instrumentalny wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia.  

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. Procedury związane z podejmowaniem decyzji projakościowych na studiach 

I i II stopnia (studiach jednolitych), a także dotyczące jakości prowadzonych badań 

naukowych należy uznać za wyróżniające. W odniesieniu do studiów doktoranckich i 

podyplomowych uzasadnione jest wprowadzenie niezbędnych, wskazanych szczegółowo 

w raporcie, korekt i jeszcze pełniejsze objęcie tych studiów procedurami wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia.  

3) Jednostka dokonuje pewnych ocen efektywności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości, pomimo dopiero początkowego etapu wdrażania rozwiązań systemowych w tym 

zakresie. 
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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. 

 

Efekty kształcenia przyjęte dla studiów doktoranckich są spójne i zgodne z przepisami 

powszechnie obowiązującymi tj. z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w 

uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. Nr 196 poz. 1169) oraz z wytycznymi Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określonymi 

w uchwale Senatu UJ Nr 58/V/2012. Efekty kształcenia dla stacjonarnych studiów 

doktoranckich uregulowano w uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ nr 211 

h/IX/2012. Natomiast efekty kształcenia dla niestacjonarnych studiów doktoranckich 

uregulowano w uchwale Rady Wydziału PiA n4 211 b/IX/2012. Schemat i treść dla obu 

uchwał są identyczne (na skutek błędu technicznego w tabeli efektów dla studiów 

stacjonarnych odmienna jest numeracja w zakresie kompetencji społecznych). Efekty zostały 

prawidłowo ujęte w grupy z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Wszystkie efekty odpowiadają charakterystyce grupy, do której je przypisano.  

Realizacji ww. efektów służy prawidłowo skonstruowany program studiów 

doktoranckich. Konstrukcja tego programu zapewnia osiągnięcia efektów kształcenia 

właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą tj. nauk społecznych, jak również 

osiągnięcie zgodności z charakterystyką dziedziny (nauki prawne) i dyscypliny (prawo), w 

których realizowane są programy. Są to studia czteroletnie w wymiarze 600 godzin. Na 

strukturę programu, określonego w formie uchwały Rady Wydziału PiA, składają się zajęcia 

obowiązkowe (w tym seminarium doktoranckie), fakultatywne oraz praktyki w wymiarze 30 

godzin na studiach stacjonarnych i 10 godzin na niestacjonarnych. Godzinowy rozkład w skali 

całych studiów jest równomierny, tj. na każdym roku realizowane jest 150 godzin zajęć, choć 

ilość punktów ECTS jest niejednakowa – od 10.5 do 11 punktów za rok studiów. Struktura 

programu jest zróżnicowana wewnętrznie przez to, że wśród zajęć przewidziano tzw. wykłady 
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gościnne umożliwiające doktorantom kontakt z praktykami oraz innymi osobami, które 

wprawdzie nie reprezentują teorii prawa, lecz mogą swoim doświadczeniem wzbogacić 

perspektywę przygotowania rozprawy, np. politycy. Możliwość realizacji efektów kształcenia 

wzmacniają treści programowe, które można ująć w kilku grupach zaspokajających 

zróżnicowane potrzeby doktorantów. Do pierwszej grupy można zaliczyć przedmioty, które 

usprawniają warsztat badawczy doktorantów np. „Metodologia nauk prawnych” (30 godzin 

kontaktowych i 45 niekontaktowych), „Metodologia badań empirycznych” oraz „Kultura 

języka polskiego i redakcja tekstu naukowego”. Do drugiej grupy należą te przedmioty, które 

rozszerzają humanistyczne horyzonty doktorantów, np. „Etyka i bioetyka prawnicza”. Do 

trzeciej grupy należą przedmioty nakierowane na uaktualnienie wiedzy i osadzenie ich pracy 

w zmieniających się realiach np. „Nowe zagadnienia prawa europejskiego” oraz „Prawo 

globalne”.   

Sylabusy przedmiotów określają efekty kształcenia, lecz nie wskazują celów. Uwaga 

ta nie dotyczy praktyki stanowiącej część programu. 

Przedmioty fakultatywne stanowią mocną stronę programu studiów doktoranckich 

prowadzonych w jednostce zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W trybie 

stacjonarnym muszą one łącznie dawać studentowi 20 pkt. ECTS przy czym mają one 

jednolity wymiar 30 godzin kontaktowych z wyjątkiem uczestniczenia w seminarium lub 

wykładzie opiekuna naukowego/promotora mający 60 h. Zaprojektowano je jako zajęcia 

rozwijające umiejętności zawodowe lub dydaktyczne. Są to metody i techniki prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, argumentacja prawnicza, podstawy rachunkowości, elementy statystyki, 

narzędzia informatyczne oraz udział w wykładach lub seminariach prowadzonych przez 

opiekuna naukowego i stałe konsultacje dydaktyczne z opiekunem/promotorem. Oferta 

przedmiotów fakultatywnych została podzielona na część stałą oraz zajęcia mieszczące się w 

ramach corocznej oferty. Te pierwsze omówiono wyżej, te drugie obejmują socjologię, 

główne nurty współczesnej filozofii politycznej, filozofię i ekonomię. Stanowią one grupę 

ogólną corocznej oferty, która przewiduje też grupę przedmiotów europejskich takich jak np. 

Europejskie prawo administracyjne lub Europejskie prawo cywilne. Doktoranci mają 

obowiązek wybrać przynajmniej 2 przedmioty z listy, która jest otwarta. Przedmioty do 

wyboru są też prowadzone w językach obcych. W uchwale RW z 24 września 2014 r.  

przewidziano tylko dwa takie przedmioty z zakresu ochrony konsumenta oraz polityki 

kryminalnej. Także i ta lista jest jednak otwarta, gdyż do puli wykładów w językach obcych 

wchodzą także ogólnie wspomniane w ww. uchwale wykłady gościnne.  
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Struktura zajęć fakultatywnych na studiach niestacjonarnych jest podobna, jednak z 

uchwał RW wynika, że znacznie skromniejszy jest nie tylko wymiar godzinowy (wykładom 

przypisano 20 godzin kontaktowych) ale i tematyczny zakres oferty. 

Doktoranci otrzymują kompetencje w zakresie języków obcych. Możliwość ta została 

uregulowana  w § 3 uchwały RW nr 87/IV/2014, który przewiduje uzyskanie przez nich 

umiejętności komunikowania się w zakresie dyscypliny „prawo” i dyscypliny „administracja” 

zgodnie z wymaganiami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego  na poziomie C-1. Na 

studiach stacjonarnych są to obecnie zajęcia obowiązkowe w wymiarze 60 godzin 

kontaktowych dające 2 pkt. ECTS. Studenci mają też możliwość podnosić kompetencje 

językowe przez udział w wykładach w języku obcym. Obowiązek zaliczenia przedmiotu w 

języku obcym może być zastąpiony co najmniej trzymiesięcznym stażem zagranicznym. 

 Istotną rolę w programie przypisano praktykom zawodowym. Wymiar praktyk jest 

zróżnicowany. Uchwała nr 87/IV/2014 przewiduje minimum 30 godzin rocznie zajęć 

praktycznych oraz maksymalnie 60 godzin, przy czym dla osób pobierających stypendia 

maksymalna liczba godzin wynosi 90. Na studiach niestacjonarnych wymagane jest 

zrealizowanie praktyki w wymiarze 10 godzin. Uchwała Rady Wydziału nr 92/IV/2014 

przewiduje, że zajęcia praktyczne mogą przybierać formę wykładów, ćwiczeń, szkoleń i 

konsultacji zawodowych bez wskazania ich proporcji. Z raportu samooceny wynika ponadto, 

że doktoranci mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez samodzielnych 

pracowników naukowych. Uczestniczą też w zebraniach naukowych, na których wygłaszają 

referaty. Zadeklarowany w uchwale RW cel praktyk jest tylko dydaktyczny – „nabycie 

umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej na poziomie ćwiczeń i 

konwersatoriów.” Wydaje się wskazane, aby do formuły praktyk włączyć działania badawcze, 

co w uczelni o tak wielkim potencjale jest możliwe.  W jednostce utworzono też cykliczne 

warsztaty „Ars docendi” skierowane m.in. do doktorantów. Ich celem jest doskonalenie 

umiejętności dydaktycznych uczestników. Uczestnictwo jest co do zasady dobrowolne i 

bezpłatne. Czas ich trwania to jeden lub dwa semestry. Jest to inicjatywna ponad wydziałowa 

oparta na zarządzeniu Rektora UJ nr 78/2011.  

 Wydział Prawa i Administracji prowadzi studia trzeciego stopnia na kierunku prawo w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na 

WPiA UJ określone są we właściwych uchwałach Senatu UJ. Organizację i przebieg studiów 

doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich (obowiązujący przed 1.10.2012 r.: 

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu UJ z dn. 27.05.2009 r. ze zm.; oraz obowiązujący po 1.10.2012 
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r.: Uchwała nr 35/III/2012 Senatu UJ z dn. 28.03.2012 r. ze zm.). Studia doktoranckie 

prowadzone są według programów i planów studiów doktoranckich uchwalanych przez Radę 

Wydziału zgodnie z wytycznymi Senatu UJ. Dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 

2012 r. został wprowadzony system Krajowych Ram Kwalifikacji. NA WPiA UJ zostały 

zatwierdzone opisy efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz prowadzenia samodzielnych badań naukowych na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach doktoranckich. Ponadto, zatwierdzone zostały opisy, programy i 

plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli 

studia 01.10.2012 i później oraz obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia 

01.10.2014. Celem kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji 

jest osiągnięcie przez uczestników tych studiów zakładanych efektów kształcenia poprzez 

realizację programu studiów, w tym przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej i 

dydaktycznej, a także przygotowanie i obrona pracy doktorskiej, złożenie egzaminów 

doktorskich i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Programy studiów 

doktoranckich opracowane zostały w odniesieniu do tych założeń. Na programy studiów 

doktoranckich składają się zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne oraz praktyki 

zawodowe. Programy obejmują zajęcia umożliwiające uzyskanie przez doktorantów 

zaawansowanej wiedzy dotyczącej nauk prawnych, dotyczące metodologii prowadzenia 

badań naukowych, a także ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych odnoszących 

się do działalności naukowo-badawczej. W programach uwzględnione zostały zajęcia 

rozwijające umiejętności zawodowe i dydaktyczne, w tym dotyczące nowoczesnych metod i 

technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ponadto doktoranci odbywają praktyki zawodowe 

w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, których 

wymiar (nie mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie) określony jest 

poszczególnych programach studiów. W opinii doktorantów obecnych na spotkaniu z 

Zespołem Oceniającym realizowane przez nich programy studiów są elastyczne pod 

względem merytorycznym, umożliwiają im wybór i realizację zajęć korespondujących z ich 

zainteresowaniami naukowo-badawczymi, na poziomie zaawansowania właściwym dla 

studiów trzeciego stopnia. Doktoranci ocenili także, że odbywane przez nich praktyki 

zawodowe pozwalają im się sprawdzić w roli nauczycieli akademickich i nabyć odpowiednie 

kompetencje w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Włączenie doktorantów do działalności naukowo-badawczej Wydziału odbywa się w 

ramach katedr. W czasie spotkania z Zespołem Oceniającym doktoranci pozytywnie ocenili 

działania podejmowane przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału w tym zakresie. 
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Doktoranci uczestniczą w realizowanych grantach i projektach badawczych prowadzonych 

przez poszczególne katedry. Pracownicy Wydziału, w szczególności opiekunowie naukowi 

doktorantów, wspierają ich także merytorycznie i organizacyjnie w publikowaniu wyników 

badań.  Ponadto, na Wydziale Prawa i Administracji są afiliowane czasopisma naukowe, w 

których doktoranci mogą publikować wyniki własnych badań, np. Krakowskie Studia z 

Historii Państwa i Prawa, Transformacje Prawa Prywatnego, Studia z zakresu prawa pracy i 

polityki społecznej, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawione przez Wydział informacje wskazują na 

znaczącą aktywność doktorantów w przygotowywaniu publikacji naukowych. Doktoranci 

pozytywnie oceniają kompetencje kadry prowadzącej zajęcia na studiach doktoranckich 

i jakość wywiązywania się przez nią z obowiązków dydaktycznych. 

Doktoranci mają dostęp do najnowszych osiągnięć nauki poprzez bazy danych zawierające 

pełno tekstowe publikacje, także obcojęzyczne, bogaty księgozbiór naukowy jak również 

udział czynny i bierny w konferencjach oraz bezpośrednie kontakty z własną kadrą naukową. 

Należy zauważyć, że w zasobach jednostki znajdują się też bazy niemieckojęzyczne, co 

należy do rzadkości wśród polskich uczelni. Sama biblioteka wydziałowa posiada 242 

czasopisma polskie i 36 zagranicznych czasopism naukowych. Doktoranci mają możliwość 

(oraz obowiązek wynikając z uchwały RW) brania udziału w badaniach prowadzonych przez 

uczelnię, w tym w przygotowaniu konferencji krajowych i międzynarodowych oraz dostęp do 

wyników tych badań. Ubocznym efektem tego procesu jest zapoznawanie się z dorobkiem 

kadry naukowej jednostki i oraz dorobkiem nauki prawa w wymiarze uniwersalnym. 

Doktoranci nabywają umiejętności w zakresie metodologii i metodyki prowadzenia 

badan naukowych przede wszystkim dzięki zamieszczeniu w programie przedmiotu 

„Metodologia nauk prawnych” w wymiarze 30 h kontaktowych i 45 h nie kontaktowych 

zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przedmiot ten otwiera listę zajęć 

obowiązkowych. Umiejętności z zakresu metodyki doktoranci nabywają w ramach 

seminarium odbywanego w wymiarze 30 godzin kontaktowych i 45 nie kontaktowych na 

trzech pierwszych latach studiów oraz 60 godzin kontaktowych na IV roku i 90 nie 

kontaktowych. Wśród zajęć fakultatywnych do tej samej grupy przedmiotów można zaliczyć 

„Metodologię badań empirycznych oraz „Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne”.  Ze 

względu na jego przydatność wydaje się dyskusyjne zamieszczenie tego ostatniego 

przedmiotu wśród przedmiotów do wyboru a nie przedmiotów obowiązkowych. Zebrane 

informacje pozwalają  na stwierdzenie, że studenci studiów doktoranckich prowadzonych w 
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jednostce otrzymują rzetelną wiedzę i umiejętności prowadzenia pracy naukowej oraz 

dydaktycznej jak również otrzymują kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy 

naukowo-badawczej. Kompetencje społeczne zostają wzmocnione poprzez możliwość 

udziału w badaniach oraz w konferencjach, zarówno przez merytoryczny udział jak i pomoc 

w organizacji konferencji. Na seminariach doktoranci mają możliwość dyskutowania zarówno 

treści i celów badawczych swoich projektów wspólnie z pozostałymi uczestnikami 

seminarium jak i szerszego społecznego kontekstu podejmowanych przez nich badań. 

Referowanie w gronie seminarzystów założeń badawczych rozpraw doktorskich pozwala 

doskonalić umiejętności komunikowania się, zaś stworzone w jednostce możliwości 

publikacji badań pozwalają, pod nadzorem opiekuna naukowego kształtować umiejętność 

profesjonalnego upowszechniania wyników badań i stać się członkiem społeczności 

akademickiej. Doktoranci są przygotowywani do etycznego uczestniczenia w pracy 

społeczności akademickiej, gdyż treści programowe studium odnoszą się także do etycznej 

strony pracy uczonego, w tym do prawa autorskiego.  

  Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektów kształcenia przez doktorantów została 

ramowo określona w identycznych uchwałach Rady Wydziału z 2012 r dla studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, w których wyznaczono 8 wymagań naukowych stawianych 

doktorantom. Są to: publikacja prac naukowych z dziedziny pracy doktorskiej, udział w 

konferencjach naukowych z referatami i przez zabieranie głosu w dyskusji, udział w 

organizacji konferencji, otwarcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów, 

uczestnictwo w projektach badawczych, zebraniach naukowych, seminariach doktoranckich, 

przygotowanie rozprawy oraz przystąpienie do egzaminów doktorskich i publicznej obrony 

rozprawy. Oceny końcowe są poprzedzone ocenami cząstkowymi z poszczególnych 

przedmiotów oraz praktyki, w tym wynikami hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktorantów. Wzór sylabusa wprowadzony zarządzeniem nr 50/2012 Rektora wymaga 

określenia w sylabusie metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez 

doktorantów. Ocena końcowa osiągnięć doktoranta dokonywana jest osobno w zakresie 

realizacji programu studiów i postępów naukowych. Każda z tych ocen jest dwuetapowa. 

Bieżącej weryfikacji postępów doktoranta dokonuje promotor na podstawie karty doktoranta 

zawierającej roczne sprawozdania. Następnie kierownik studium podejmuje decyzję o 

zaliczeniu roku. Pośrednimi instrumentami stymulującymi jakość działania są stypendia, 

dotacje celowe i inne formy pomocy materialnej, które są dostępne tylko studentom 

stacjonarnych studiów doktoranckich na mocy § 3 zarządzenia nr 22 Rektora UJ z dnia 14 
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maja 2014 r. w sprawie uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach 

prowadzących stacjonarne studia doktoranckie. Zgodnie z § 2 p. 3 uchwały RW nr 211 

a/IX/2012 z 24 września 2012 r. instrumentem weryfikacji są hospitacje zajęć 

przeprowadzane zarówno przez opiekuna naukowego/promotora jak i kierownika studiów 

doktoranckich, stałe konsultacje dydaktyczne prowadzone przez opiekuna naukowego oraz 

opiniowanie i ocena poziomu przez ww. 

Postępy naukowe są weryfikowane w pierwszym etapie przez opiekuna naukowego. 

Zgodnie z uchwałami RW z 24 września 2012r. wymóg ten nie dotyczy doktorantów 

pierwszego roku, co można uznać za dyskusyjne. Opiekun naukowy ocenia postępy 

doktoranta nie tylko w opinii ale i przez ocenę w skali od 0 do 4 punktów. Taka samą skalę 

stosuje w drugim etapie oceny kierownik studiów doktoranckich, zaliczając rok studiów. 

Przedłożone dokumenty oraz rozmowy przeprowadzone przez zespół wizytujący świadczą o 

wiarygodności przyjętego systemu weryfikacji.   

Doktoranci mają szeroki dostęp zarówno do uczestniczenia w badaniach naukowych 

jak i publikowania wyników własnych badań, przy czym istotne jest to, że doktoranci mogą 

brać udział w badaniach tematycznie powiązany z przygotowywanymi przez nich 

rozprawami. Z punktu widzenia źródeł finansowania doktoranci uczestniczą w badaniach 

finansowanych z funduszy MNiSW (diamentowy grant), Narodowego Centrum Nauki 

(Preludium, Opus, Maestro, Harmonia) oraz z funduszy pozyskiwanych przez inne wydziały 

UJ oraz inne uniwersytety krajowe i zagraniczne oraz stowarzyszenia naukowe (Uniwersytet 

Łódzki, Państwowy Uniwersytet w Iwanofrankowsku, Uniwersytet w Wilnie, Instytut Maxa-

Placka w Heidelbergu, Societas Humboldtiana Polonorum oraz DAAD). Władze udostępniają 

też fundusze własne uczelni w formie stypendiów np. Konkurs dla młodych naukowców – 

doktoranci, edycja 2014 oferuje 9 miesięczne stypendia naukowe. 

Doktoranci mają możliwość publikowania wyników swoich badań w pismach 

naukowych wydawanych w jednostce w tym w ramach działalności wydawniczej 

Towarzystwa Słuchaczów  Prawa UJ oraz w pismach wydziałowych o wieloletniej obecności 

na rynku wydawniczym np. Krakowskich Studiach z Historii Prawa i innych np. 

Transformacji Prawa Prywatnego, Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 

Internetowym Przeglądzie Prawniczym TBSP oraz w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (w zakresie prawa własności intelektualnej). Ponadto istnieje też możliwość 

publikacji w materiałach pokonferencyjnych i monografiach finansowanych z grantów. 
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Należy odnotować całkowitą zgodność pomiędzy kwalifikacjami kadry naukowej 

prowadzącej zajęcia dla doktorantów oraz kompetencjami opiekunów naukowych a z celami i 

efektami kształcenia na tych studiach. Opiekunami są osoby, których zainteresowania 

badawcze są zgodne z przedmiotem badań podejmowanych przez doktorantów. W znakomitej 

większości są to osoby, które można uznać za wybitne w swoich dziedzinach oraz mające 

praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zawodów prawniczych.  

Ważną rolę w przygotowaniu doktorantów do pracy naukowej oraz rozwijania ich 

kompetencji społecznych odgrywa zarówno czynny jak i bierny udział w konferencjach. 

Aktywność na tym polu jest przedmiotem corocznej oceny doktorantów. W r. ak. 2013/2014 

doktoranci współorganizowali konferencję  Global Justice Network, Kraków Spring 

Conference, Kraków 2014 oraz ogólnopolską konferencję kryminologiczną „Współczesne 

problemy polskiego więziennictwa” organizowaną przez Katedrę Kryminologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe  Kryminologii TBSP UJ 2014. 

  Rozwojowi umiejętności dydaktycznych doktorantów służą praktyki 

przewidziane w programie studiów doktoranckich  i polegające na prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w wymiarze od 10 do 90 h rocznie. Ich rodzaj oraz sposób zaliczenia 

doktorant uzgadnia z opiekunem naukowym. Treść i sposób organizacji praktyk nie budzą 

zastrzeżeń.  

 

 

 

2) Jednostka zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

zgodnez wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwiające   

nabycie uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy. 

 

 

Ustalając program studiów podyplomowych wzięto pod uwagę wymagania organizacji 

zawodowych i pracodawców. W wielu przypadkach studia te były organizowane wspólnie z 

organizacjami zawodowymi zawodów prawniczych. Np. wspólnie z Generalnym Inspektorem 

Danych Osobowych zorganizowano studia podyplomowe w zakresie ochrony dóbr osobistych 

w społeczeństwie informacyjnym. Wspólnie Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Jana Shena 

w Krakowie zorganizowano studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego. 
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Zorganizowano też wspólne studia z Krajową Radą Sądownictwa i Prokuratury oraz  

Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ogromną, a nawet kluczową rolę w transpozycji wymagań organizacji zawodowych na 

formułowane w jednostce efekty kształcenia i programy ogrywają więzi zawodowe 

środowiska naukowego z praktyką. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że większość kadry 

naukowej aktywnie uczestniczyła lub uczestnicy w różnych w formach w zawodach 

prawniczych, zatem potrzeby organizacji zawodowych i pracodawców są jej dobrze znane. 

Efekty kształcenia przyjęte dla studiów podyplomowych dobrze odzwierciedlają to zjawisko. 

Zostały one skonstruowane z myślą o wymogach stawianych przez pracodawców i bieżących 

potrzebach rynku pracy. Widoczne w sylabusach efekty mają strukturę zgodną z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz z wewnętrznymi regulacjami Uczelni, szczególnie z 

wytycznymi dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających zawartych w uchwale nr 2/I/2012 senatu UJ z dnia 25 stycznia 2012 r. 

Efekty te są bardzo rozbudowane. Np. w sylabusie studiów podyplomowych „Administracja 

publiczna” znajdujemy 12 efektów związanych z wiedzą, 10 efektów z zakresu umiejętności 

oraz trzy efekty z zakresu kompetencji społecznych. Efekty te niewątpliwe prowadzą do 

ukształtowania absolwenta, który spełnia wymagania stawiane w administracji publicznej. 

Zarówno w tym sylabusie jak i w innych najskromniej są reprezentowane kompetencje 

społeczne, które też są zwykle sformułowane zbyt ogólnie, bez precyzyjnego nawiązania do 

problematyki danego studium.  Natomiast silna stroną sylabusów są efekty związane z 

umiejętnościami wymaganymi od absolwentów kierunków prawo i administracja. Ze względu 

na obowiązujące przepisy ukończenie studiów podyplomowych nie przesądzają o dostępie do 

zawodów prawniczych, ani do administracji publicznej. Zgodnie z koncepcją wyraźnie 

określoną w regulacjach wewnętrznych jednostki oraz sylabusach studia te mają charakter 

doskonalący. Zapisanym w sylabusach celem studiów podyplomowych prowadzonych w 

jednostce jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Spełnia to oczekiwanie, ze 

studia tego typu nauczą uczestników nowych umiejętności na rynku pracy. Ich praktyczne 

nachylenie idzie w parze z dbałością o ogólny rozwój uczestników. Zakładane efekty dotyczą 

bowiem w istotnym stopniu wiedzy teoretycznej i wiedzy o otoczeniu społecznym 

studiowanych zagadnień. 
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3) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania efektów 

kształcenia. 

 

W odniesieniu do studiów doktoranckich i podyplomowych interesariusze wewnętrzni są w 

jednostce reprezentowani przede wszystkim przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów 

reprezentowanej w Radzie Wydziału, Komisji Programowo-Dydaktycznej i w Wydziałowej 

Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia. W WRSS działa Komisja Dydaktyczna 

reprezentująca interesy studentów, w tym doktorantów, w procesie kształtowania programów 

oraz w bieżących konsultacjach i uzgodnieniach z władzami wydziału. Ponadto, 

przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w pracach Komisji ds. doskonalenia 

jakości kształcenia jako interesariusze wewnętrzni. W odniesieniu do studiów doktoranckich i 

podyplomowych status interesariuszy zewnętrznych nie został sformalizowany, co jest 

usprawiedliwione szczególnymi więzami łączącymi pracowników prowadzących zajęcia z ich 

otoczeniem zewnętrznym. Większość pracowników prowadzących zajęcia z doktorantami to 

osoby, które albo same praktykują prawo albo przez działalność ekspercką mają głębokie 

rozeznanie w potrzebach środowiska zewnętrznego. Ponadto jednostka posiada bardzo liczne 

i różnorodne  formy współpracy z korporacjami prawniczymi, kancelariami, środowiskiem 

radców prawnych, administracji i organizacji pozarządowych. Te specyficzne cechy zawodów 

prawniczych każą wyciągnąć wniosek, że głos interesariuszy zewnętrznych w należytym 

stopniu jest uwzględniany w kształtowaniu programów nauczania i procesu dydaktycznego w 

jednostce. W przypadku części studiów podyplomowych interesariusze bezpośrednio 

uczestniczą w kształtowaniu efektów kształcenia jako współorganizatorzy studiów. 

Doktoranci są włączeni w ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich na WPiA 

poprzez udział w pracach Rady Wydziału oraz bieżącą współpracę przedstawicieli samorządu 

doktorantów z Kierownikami studiów doktoranckich. Samorząd doktorantów ma głos 

opiniodawczy we wszystkich istotnych sprawach dotyczących studiów trzeciego stopnia, w 

tym programów tych studiów.  

 

 

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

pracy doktoranta i słuchacza, adekwatnemu  do osiąganych efektów kształcenia. 

 

Stosowany w jednostce system ECTS na studiach III stopnia w sposób prawidłowy określa 

nakład pracy i czas niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Przyjęty system 



 33 

punktacji jest zgodny z przepisami rozporządzenia MNiSW z dnia 1.09.2011 w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Zarządzenie nr 

22 Rektora UJ z dnia 14 maja 2009 r. dopuszcza w § 3 mniejszą ilość godzin na studiach 

niestacjonarnych w stosunku do studiów stacjonarnych przy zachowaniu zgodności 

programowej. Studia niestacjonarne powinny stanowić co najmniej 60% podstawy 

programowej studiów stacjonarnych prowadzonych na danym wydziale, co znajduje 

odzwierciedlenie w dystrybucji punktów ECTS. 

 Czas trwania stacjonarnych studiów doktoranckich przewidziano na 4 lata, przy czym 

ogólna liczba punktów ECTS możliwa do uzyskania na koniec studiów wynosi 60 na studiach 

stacjonarnych na mocy uchwały RW 311 k/IX/2012 oraz 45 na mocy późniejszej uchwały nr 

89/IV/2014. Dla studiów niestacjonarnych przewidziano 43 punkty, gdzie pierwsze dwa lata 

studiów dają po 10,5 punktu ECTS, a ostatnie dwa lata 11 punktów. Ogólna ilość punktów 

odpowiada nakładowi pracy doktorantów.  

 Nie budzi wątpliwości ilość punktów ECTS przypisanych poszczególnym 

przedmiotom. Ilość punktów została prawidłowo skorelowana z nakładem pracy studenta. Np. 

zgodnie z uchwalą RW nr 87/IV/2014 na studiach stacjonarnych przedmioty złożone z 30 

godzin kontaktowych i 30 nie kontaktowych dają 2 punkty ECTS natomiast wykład gościnny 

zakończony zaliczeniem (15h+15h) daje 1 punkt. Ponadto, w połączeniu z możliwością 

wyboru zająć fakultatywnych, powyższy system punktacji sprzyja indywidualizacji 

kształcenia. Podsumowując, przyjęty system punktacji ECTS jest zgodny z przepisami oraz 

spójny.  

W przypadku studiów podyplomowych zasady stosowania punktów ECTS są zgodne z 

regułami zawartymi w uchwale Senatu UJ nr 2/I/2012. Jeden punkt odpowiada efektom 

kształcenia wymagającym 25-30 godzin pracy zajęć organizowanych przez jednostkę oraz 

pracy własnej słuchacza. Liczba punktów w skali roku nie może być mniejsza 60 godzin w 

skali całego programu kształcenia danego studiów przy minimalnym wymiarze godzinowym -

150. Przyjęte zasady dystrybucji punktów ECTS nie budzą uwag krytycznych.  

5) Stosowany w jednostce system oceny stopnia zakładanych efektów kształcenia na studiów 

doktoranckich jest wiarygodny i przejrzysty. Zarówno przedłożone dokumenty jak i rozmowy 

z doktorantami potwierdziły, że w jednostce istotnie praktykuje się zasady oceny wyrażone a 

aktach normatywnych uczelni. System ten jest wyraźnie określony w regulacjach 

wewnętrznych jednostki oraz sprecyzowany w sylabusach przedmiotów. Sylabusy 

przedmiotów określają metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez 

doktorantów jak również formy i warunki zaliczenia przedmiotów a także warunki 
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dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia. Jak wspomniano, realizacja przez doktorantów 

programu studiów została poddana podwójnej ocenie – opiekuna naukowego/promotora a 

następnie kierownika studium doktoranckiego. Organizacja obiegu informacji o tym systemie 

pozwala uznać go za powszechnie dostępny. 

 Podobnie wypada ocena studiów podyplomowych. Zasady oceny stopnia osiągnięcia 

zakładanych celów i efektów kształcenia zostały wyraźnie określone w wewnętrznych aktach 

jednostki tj. w uchwale nr 59/V/2012 Senatu UJ z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie 

Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Regulamin w sposób 

jasny określa skalę ocen, zasady proceduralne zaliczenia (np. terminy poprawkowe), warunki 

ukończenia, w tym zasady wyliczania średniej ważonej ocen. Powyższe zasady są 

precyzowane w sylabusach przedmiotów. Wymogi te są zróżnicowane w zależności od 

charakteru studiów podyplomowych. Np. w sylabusie „Ochrony środowiska w prawie Unii 

Europejskiej i w prawie polskim” przewidziano lakoniczny wymóg złożenia egzaminu 

pisemnego, podczas gdy w sylabus „Administracji publicznej” przewiduje zaliczenie 

wszystkich wykładów, napisanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu i obronę pracy  

przed komisją przed 3-osobową komisją.  Podsumowując, wiarygodność, przejrzystość oraz 

dostępność reguł oceny nie budzi zastrzeżeń. 

 

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

studentów, doktorantów i słuchaczy - system umożliwiający ocenę stopnia  

osiągnięcia zakładanych  celów i efektów kształcenia. 

 

W jednostce stworzono wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny oceny  

zwłaszcza dla doktorantów i słuchaczy. System ten umożliwia ocenę stopnia  osiągnięcia 

zakładanych  celów i efektów kształcenia. Uwaga ta dotyczy zarówno studiów doktoranckich 

jak i podyplomowych. Zasady oceniania uczestników studiów trzeciego stopnia i metody 

weryfikacji efektów ich kształcenia określone są w Regulaminie studiów doktoranckich, 

uchwałach Rady Wydziału, programach studiów doktoranckich oraz sylabusach 

przedmiotów. Na Wydziale Prawa i Administracji dokonuje się oceny bieżącej doktorantów 

w zakresie realizacji zajęć z programu studiów doktoranckich oraz oceny rocznej postępów w 

realizacji studiów dokonywanej przez opiekuna naukowego/promotora oraz Kierownika 

studiów doktoranckich na podstawie składanych przez doktorantów sprawozdań. Weryfikacja 

efektów kształcenia i uzyskiwanie zaliczeń na poziomie przedmiotów odbywa się zgodnie z 
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metodami i zasadami określonymi przez nauczycieli akademickich w sylabusach 

przedmiotów. Realizacja każdego przedmiotu kończy się egzaminem, bądź zaliczeniem na 

ocenę, które podlegają wpisowi do indeksu. Nadzór nad praktykami zawodowymi oraz ocena 

wywiązywania się przez doktoranta z ich realizacji  dokonywana jest przez opiekuna 

naukowego/promotora. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok 

akademicki. Doktorant jest zobowiązany składać na ręce Kierownika studiów doktoranckich 

coroczne sprawozdania z wykonania obowiązków (realizacji programu studiów, działalności 

naukowej) w danym roku akademickim, opinię opiekuna naukowego o wykonaniu programu 

studiów oraz postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz 

indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów. W oparciu o zebraną 

dokumentację Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu roku. W 

przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie studiów doktoranckich Kierownik 

tych studiów może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów. 

Końcowa ocena postępów doktoranta następuje w toku przewodu doktorskiego. Zgodnie z 

Regulaminem studiów doktorant ma obowiązek wszczęcia przewodu do końca 6 semestru 

studiów. Wydział opracował i wdrożył pełną procedurę trybu przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim.  

Doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym stwierdzili, że znają zasady 

zaliczania przedmiotów i zasady, zgodnie z którymi oceniane są ich postępy w realizacji 

studiów. W ocenie doktorantów zasady ich oceniania są właściwie określone i przejrzyste, a 

także publicznie dostępne. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego 4 w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Studia doktoranckie prowadzone w jednostce zapewniają uzyskanie obszarowych 

efektów kształcenia. Jednostka umożliwia także uzyskanie stopnia naukowego doktora 

przez studia III stopnia. 

2) Studia podyplomowe prowadzone w jednostce są zgodne z wymaganiami organizacji 

zawodowych i pracodawców. Głos organizacji zawodowych jest uwzględniany w 

tworzeniu programu studiów, a niekiedy organizacje te współuczestniczą w tworzeniu 

studiów podyplomowych.   
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3) Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni uczestniczą w określaniu efektów kształcenia 

poprzez udział w instytucjonalnych formach stworzonych w jednostce oraz roboczą 

współpracę pracowników jednostki z zawodami prawniczymi.  

4) Na studiach doktoranckich i podyplomowych stosuje się klarowny system ECTS, w 

którym liczba punktów jest adekwatna  do osiąganych efektów kształcenia.  

 

5) W jednostce stworzono wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny oceny  

zwłaszcza dla doktorantów i słuchaczy. System ten umożliwia ocenę stopnia  osiągnięcia 

zakładanych  celów i efektów kształcenia. Uwaga ta dotyczy zarówno studiów 

doktoranckich jak i 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. 

 

Na Wydziale zajęcia na studiach doktoranckich prowadzi wyspecjalizowana kadra 

naukowo-dydaktyczna pracowników samodzielnych, zatrudnionych na Wydziale, a także 

grono specjalistów-praktyków, którzy nie są zatrudnieni na Wydziale, a są zapraszani do 

wygłoszenia tzw. wykładów „gościnnych” – bloku zajęć wspólnych dla wszystkich lat 

studiów niestacjonarnych, w których mogą uczestniczyć także doktoranci studiów 

stacjonarnych. Prowadzącymi wykłady gościnne są m.in.:  Prezes Sądu Najwyższego, Prezes 

RIO, Wiceminister Sprawiedliwości, członkowie Komisji Kodyfikacyjnych, sędziowie 

Trybunału Konstytucyjnego i sędziowie Sądu Najwyższego. Zajęcia na studiach 

doktoranckich są prowadzone w formie autorskich wykładów umożliwiając pracownikom 

naukowym Wydziału dzielenie się swym dorobkiem naukowym i przekazywanie wyników 

najnowszych prac badawczych. Forma zajęć, jaką jest seminarium doktoranckie opiera się na 

relacji Mistrz (opiekun naukowy / promotor) – Uczeń (doktorant), co ma w założeniu 

pozwalać nie tylko na pogłębianie wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim poznanie 

metod i technik dydaktycznych (nadzór opiekuna naukowego / promotora nad odbywaniem 
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obowiązkowych praktyk dydaktycznych), metodologii prowadzenia badań empirycznych oraz 

metodyki przygotowania koncepcji rozprawy doktorskiej. 

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są przede wszystkim 

przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. W szczególności zajęcia są 

powierzane tym nauczycielom akademickim, którzy pełnią ważne funkcje publiczne w 

systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji (m. in. sędziowie Sądu Najwyższego, 

Trybunału Konstytucyjnego, Komisji Kodyfikacyjnych). 

Wydział zatrudnia również do obsługi studiów podyplomowych doświadczonych w 

swojej dziedzinie specjalistów-praktyków, co ma na celu zachowanie szczególnej dbałości, by 

podczas realizacji poszczególnych programów studiów podyplomowych słuchacze zdobyli 

jak największą wiedzę praktyczną. 

Reasumując, specjalność naukowa nauczycieli znajduje pełne pokrycie w zakresie 

proponowanych zajęć dydaktycznych na studiach i studiach podyplomowych. Dobór w 

tym zakresie podlega okresowym ocenom, w miarę potrzeby jest on weryfikowany. Liczba 

osób zaangażowanych w proces dydaktyczny jest w pełni adekwatna do liczby 

uczestników tego procesu po stronie studentów. Stosowanie transparentnych instrumentów 

zarządzania polityką kadrową stworzyło podstawy do kształtowania wysokiej jakości 

naukowo-dydaktycznej studiów doktoranckich i studiów podyplomowych prowadzonych 

przez oceniany Wydział. ZO ocenił realizację polityki kadrowej na w pełni. 

 

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do 

specyfiki oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów 

kształcenia. 

 

 

Wizytowany Wydział dysponuje infrastrukturą dydaktyczną zlokalizowaną w następujących 

miejscach:  

 - ul. Gołębia 24  (Collegium Novum) jedna sala nr 52 liczącą 170 miejsc, wyposażona w 

tablice, ekran, rzutnik i nagłośnienie);  

-ul. Gołębiej 9 (dwie sale)- sala nr 2 licząca 25 miejsc wyposażona tylko w tablicę, oraz sala 

nr 13 licząca 50 miejsc wyposażona w tablicę i rzutnik przenośny;   
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- ul. Krupnicza 35 (Audytorium Maximum), dwie aule nr. A i B liczące po 600 miejsc ( 

łącznie 1200 miejsc) wyposażone w tablice, ekran, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, 

wizualizer, komputer; 

- ul. Św. Anny 6, jedna sala „Przewiązka”  licząca 50 miejsc, wyposażona w tablicę, rzutnik 

przenośny i nagłośnienie; 

- ul. Bracka 12, 10 sal (Pałac Larischa)  w tym 1sala audytoryjna nr 8 licząca 350 miejsc, 

(wyposażona w rzutnik multimedialny, komputer i nagłośnienie), 5 sal wyposażonych w 

rzutniki multimedialne: (sala „Sztuka”nr 17 licząca 70 miejsc, sala nr 55 licząca 55 miejsc, 2 

sale nr 20 i nr 200 liczące po 60 miejsc, sala nr 203 licząca 55 miejsc), 3 sale wyposażone 

tylko w tablice: ( sala nr 300 licząca 35 miejsc, sala nr 7 licząca 25 miejsc i sala nr 221 licząca 

30 miejsc) i sala komputerowa licząca 20 miejsc;  

- ul Olszewskiego 2 (Collegium Wróblewskiego) 12 sal, w tym 3 sale z nagłośnieniem, 

rzutnikami multimedialnymi, komputerami: ( sala nr 218 licząca 108 miejsc, sala nr 219 

licząca 186 miejsc i sala  nr 223 licząca 154 miejsc), 9 sal wyposażonych w rzutniki 

multimedialne i komputery: ( sala nr 1 licząca 60 miejsc, sala nr 6 licząca 30 miejsc, sala nr 

13 licząca 40 miejsc, sala nr 302 licząca 50 miejsc, sala nr 314 licząca 314 miejsc, sala nr 315 

licząca 50 miejsc, sala nr 316 licząca 85 miejsc i sala nr 317 licząca 50 miejsc); 

- ul. Józefa 19, 2 sale ( nr 5 i 6) liczące po 60 miejsc i wyposażone w nagłośnienie, rzutniki 

multimedialne, komputery i tablice.  

Znaczna większość pomieszczeń dydaktycznych wyposażona jest w projektory multimedialne 

i komputery umożliwiające odtwarzanie prezentacji i innych materiałów przygotowanych na 

zajęcia. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu dając możliwość skorzystania przez 

wykładowcę z Lexa i wykorzystania go na zajęciach. Ponadto Lex jest dostępny dla 

studentów i wykładowców w extranecie. W budynku dydaktycznym przy ul. Olszewskiego 

zainstalowany jest system Digital Signage, który w niedługim czasie zostanie również 

rozszerzony na budynek dydaktyczny przy ul. Brackiej oraz na nowobudowany budynek 

wydziału przy ul. Krupniczej. System ten umożliwia scentralizowany management treścią 

prezentowaną studentom w postaci istotnych informacji o konferencjach, wydarzeniach na 

wydziale, nowych kursach i studiach podyplomowych na 65 calowych ekranach 

rozmieszczonych w budynku wydziałowym. W budynku Wydziału przy ul. Brackiej znajduje 

się instalacja do wideokonferencji firmy Policom umożliwiając przeprowadzenie 

wideokonferecji w jakości HD z dowolnym odbiorą posiadającym system wideokonferencji. 
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System ten wykorzystywany jest również w czasie wykładów gościnnych, czy też posiedzeń 

komisji habilitacyjnych.                  

Zespół Oceniający stwierdza, że zajęcia dydaktyczne na wizytowanym Wydziale odbywają 

się w salach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratorium komputerowym - wyposażonym w 

najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny - we wszystkich budynkach Wydziału Prawa i 

Administracji UJ, a także - sporadycznie - w salach ogólnouniwersyteckich. Seminaria 

doktoranckie prowadzone są w pomieszczeniach należących do poszczególnych katedr 

Wydziału. Doktoranci mają możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych Wydziałowej 

Biblioteki Prawniczej, mają dostęp do zbiorów i baz danych, baz czasopism naukowych 

Biblioteki Jagiellońskiej oraz mają możliwość dokonywania zakupu podręczników i literatury 

o tematyce prawniczej w księgarniach branżowych, zlokalizowanych na terenie Wydziału 

Prawa i Administracji UJ.  

Wszyscy studenci korzystają z poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej, która 

umożliwia im również dostęp do Platformy Pegaz oraz do specjalistycznych baz danych, 

systematycznie zakupywanych przez Wydział, a także Bibliotekę Jagiellońską.  

Studenci na Wydziale Prawa i Administracji UJ wszelkie informacje na temat studiów 

znajdują na stronie internetowej studiów, na której – po zalogowaniu – udostępniane są 

materiały z przeprowadzonych wykładów (prezentacje, akty prawne, zagadnienia do 

egzaminów i inne). 

W roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie Jagiellońskim został uruchomiony System 

Rezerwacji Sal, który poprzez sprzężenie z systemem USOS i wprowadzonymi tam danymi o 

miejscu i terminach zajęć, daje podgląd wykorzystania zajętości pomieszczeń bez 

konieczności oczekiwania na migrację danych. W oparciu o ten system monitoruje się na 

bieżąco sytuację lokalową, co pozwala w razie zaistniałej konieczności na szybkie znalezienie 

dodatkowej sali dydaktycznej. Wszelkie problemy dotyczące infrastruktury dydaktycznej 

zgłaszane są bezzwłocznie do osób odpowiedzialnych za harmonogram zajęć na 

poszczególnym kierunkach,  administratorów budynków lub osoby koordynującej rezerwację 

sal.  

Bieżącej weryfikacji stanu infrastruktury dokonują użytkownicy i administratorzy budynków, 

formułując wnioski do właściwego rzeczowo Dziekana.  

Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia w corocznym raporcie oceny 

efektów kształcenia dokonuje także oceny zasobów materialnych oraz infrastruktury 
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Wydziału. Raport Komisji zatwierdzany jest przez Radę Wydziału. Systematycznie również 

prowadzony jest przegląd zasobów bibliotecznych oraz specjalistycznych baz danych. 

Podczas wizytacji ZO uzyskał informacje dotyczące rozwoju dotychczasowej bazy 

dydaktycznej Wydziału. W trakcie budowy jest Centrum Dydaktyczne WPiA UJ. Termin 

oddania tego budynku planuje się na styczeń 2016 roku. Budynek ten o kubaturze ok. 3 tys. 

m2, będzie posiadał min. aulę na 580 osób, która będzie mogła być dzielona na mniejsze sale 

wykładowe w zależności od potrzeb. Ponadto na wizytowanym Wydziale dobiegają końca 

prace dotyczące na unowocześnienia Pracowni Komputerowej WPiA UJ, polegające na 

wprowadzeniu nowatorskiego systemu wirtualizacji – praca w przestrzeni wirtualnej.   

3) Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. 

 

 ocena polityki finansowej jednostki pod względem zapewnienia realizacji jej celów  

strategicznych oraz osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia i stabilności rozwoju. 

Ocena uwzględnienia w polityce finansowej jednostki konieczności realizacji zadań 

projakościowych określonych m.in. w wyniku działania wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia. 

 

Realizowaną na WPiA UJ politykę finansową regulują: ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Rady 

Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych 

(Dz.U. Nr 246, poz. 1796 z 22.12.2006 r.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Głównym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach planu rzeczowo-finansowego  jest  

dotacja  budżetowa, w tym dotacja projakościowa (za lata 2012 – 2014) oraz dotacja na cele 

statutowe tj. na finansowanie nauki.  Trzecim źródłem finansowania działalności Wydziału są 

środki pozabudżetowe - pozyskane z opłat za usługi dydaktyczne (studia niestacjonarne, 

studia podyplomowe, kursy dokształcające, wynajem sal, czynsze od podmiotów 

zewnętrznych). Wydział dysponuje także oszczędnościami na lokacie bankowej, 

przeznaczonymi na cele inwestycyjne.   

Polityka finansowa Wydziału ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie jakości procesu 

dydaktycznego i badań naukowych.   

Należą do nich, podejmowane zgodnie z Programem Rozwoju Wydziału na lata 2012 - 2016:  
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 budowa nowego obiektu dydaktycznego, remonty i adaptacje budynków będących w 

dyspozycji Wydziału, unowocześnienie wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych 

(realizowane z funduszy inwestycyjnych, dotacji projakościowej i środków własnych 

Wydziału);  

 wspieranie finansowe studenckiego ruchu naukowego, bieżącej działalności kół 

naukowych, konferencji, publikacji, uczestnictwa w konkursach krajowych i 

międzynarodowych (środki własne); 

 finansowanie zakupów wydawnictw książkowych dla Biblioteki Wydziałowej i 

elektronicznych baz danych (środki własne, dotacja projakościowa, fundusze DS); 

 dofinansowanie konferencji (organizacja i udział) i publikacji naukowych 

pracowników (środki własne, dotacja projakościowa, fundusze DS); 

 system wewnętrznych grantów przeznaczonych dla młodych pracowników naukowych 

na cele badawcze (DS): http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/konkurs-dla-mlodych-

naukowcow. 

Na Wydziale funkcjonuje system decentralizacji środków finansowych. Dotyczy on 

funduszy DS na finansowanie nauki przekazywanych Katedrom i Zakładom Wydziału 

według przedstawionych przez nie zadań badawczych. Ponadto, wypracowane środki 

Wydziału (po odliczeniu wydatków poniesionych na cele wydziałowe i pozostających w 

rezerwie dziekańskiej) przekazywane są Kierownikom jednostek działających na Wydziale w 

wysokości ustalonej w wyniku algorytmu. Z funduszy tych Katedry finansują koszty 

ewentualnych godzin nadliczbowych, zakup sprzętu biurowego, wyjazdy służbowe i 

publikacje. Możliwe jest także finansowanie z tych środków przez Katedry wynagrodzeń 

dodatkowych dla pracowników, stanowiących istotny element motywacyjny w zakresie 

podnoszenia jakości kształcenia. 

 

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego: wyróżniająca 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Polityka kadrowa na  WPiA UJ prowadzona jest w sposób spójny, spełniający potrzeby 

wynikające z realizacji zadań dydaktycznych i badań naukowych. Specjalności naukowe 

kadry akademickiej w pełni odpowiadają potrzebom procesu dydaktycznego na wszystkich 

poziomach i kierunkach kształcenia. Znaczna część kadry to również prawnicy praktycy. W 

http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/konkurs-dla-mlodych-naukowcow
http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/konkurs-dla-mlodych-naukowcow
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ramach studiów doktoranckich wykładowcami są specjaliści w zakresie realizowanych 

przedmiotów, którzy są przewodnikami naukowymi w kształceniu doktorantów.  

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki 

oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów kształcenia. 

3) Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. 

 

 

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 i doktoranci WPiA UJ prowadzą badania naukowe w zakresie nauk prawnych, w 

tym własności intelektualnej i nauki o administracji. Są to badania prowadzone w ramach 

projektów badawczych finansowanych przez NCN, z programów europejskich (np. 7 

Programu Ramowego), funduszy strukturalnych oraz dotacji na działalność statutową i dla 

młodych naukowców. Pracownicy i doktoranci WPiA UJ prowadzą badania w ramach 

wszystkich organizowanych przez NCN konkursów (m.in. Maestro, Opus, Preludium, 

Harmonia). Wiele projektów badawczych prowadzonych jest w ramach międzynarodowych 

grantów (np. Fundację Templetona) i we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

(np. Harvard Negotiation Project prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Harvarda, 

projekty Mare Balticum – Strafvollzug und die Beachtung der  Menschenrechte, Comparative 

Analysis of Women’s Prisons, Long-term Imprisonment and Human Rights, Juvenile Justice 

Systems in Europe prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Greiswaldzie). Są to także 

często projekty interdyscyplinarne (np. projekt „Naturalizacja prawa” prowadzony w 

Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej). Pracownicy naukowi WPiA UJ uczestniczą 

także w projektach prowadzonych przez zagraniczne ośrodki, w tym w ramach programu 

Horyzont 2020 (pracownik Wydziału jest krajowym koordynatorem polskiej części projektu 

ICT4COP prowadzonego przez Norwegian University of Life Sciences). Efektem 

prowadzonych badań są monografie, komentarze, opracowania systemowe (pracownicy 
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naukowi Wydziału są autorami opracowań m.in. w: Systemie Prawa Prywatnego, Systemie 

Prawa Handlowego, Systemie Prawa Karnego), artykuły w krajowych i zagranicznych 

czasopismach naukowych. Na Wydziale organizowane są liczne krajowe i międzynarodowe 

konferencje naukowe. Wydział dofinansowuje publikacje rozpraw habilitacyjnych 

pracowników. Wysoką jakość prowadzonych na WPiA UJ badań naukowych potwierdzają 

także m.in. liczne nagrody za prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne (np. w konkursach 

Państwa i Prawa) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Do udziału w pracach kół naukowych studentów zachęcają prowadzący zajęcia, a informacje 

o kołach dostępne są na stronie internetowej Jednostki, w gablotach oraz na portalach 

społecznościowych. Studenci wizytowanego kierunku publikują liczne prace naukowe. 

Studenci biorą udział w wielu wydarzeniach naukowych, w tym krajowych i 

międzynarodowych konferencjach. Jednostka wspiera finansowo działalność naukową 

studentów w satysfakcjonującym zdaniem studentów zakresie. Studenci korzystają też z 

zewnętrznego finansowania działalności kół. W opinii studentów będących członkami kół 

naukowych godzenie działalności naukowej z realizacją programu studiów jest możliwe i nie 

ma z tym większych trudności. Środki finansowe na cele naukowe dzielone są na podstawie 

preliminarzy wydatków na dany rok kalendarzowy Studenci zrzeszeni w Towarzystwie 

Biblioteki Słuchaczy Prawa, będącego zrzeszeniem dwudziestu ośmiu kół naukowych, 

zasygnalizowali krytyczne nastawienie co do sposobu finansowania działalności kół, nie 

przedstawiając jednakże konkretnych zastrzeżeń oraz przyznając, że nie przedstawiali swoich 

uwag Władzom Jednostki w żaden formalny sposób. Studenci krytycznie oceniają również 

ograniczone możliwości lokalowe w Jednostce, utrudniające swobodną organizację spotkań. 

Studenci będący członkami kół naukowych pozytywnie oceniają sprzyjającą atmosferę 

współpracy z opiekunami kół. W opinii studentów są to osoby silnie zaangażowane w prace 

kół, nastawione pro studencko. Szczególnie pozytywnie studenci oceniają możliwość 

prowadzenia zajęć fakultatywnych dla studentów niższych lat studiów, co stwarza im 

możliwość do intensywnego rozwoju. 

Zakres badań naukowych prowadzonych przez doktorantów na Wydziale Prawa i 

Administracji ma ścisły związek z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich a 

zarazem z ogółem zagadnień poruszanych podczas studiów. Badania mają charakter 

kompleksowy, wielowymiarowy, skupiający się dogłębnie na analizie problemu badawczego. 

Aktywność naukowa doktorantów wyraża się w licznych wyjazdach naukowych, udziale w 

konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, wygłaszaniu referatów, ale przede 
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wszystkim na przygotowywaniu publikacji naukowych. Doktoranci uczestniczą w aktualnie 

realizowanych grantach i projektach badawczych krajowych i zagranicznych prowadzonych 

przez poszczególne katedry i finansowanych z różnych źródeł. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego: wyróżniająca 

 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego:: 

Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinach i dyscyplinach naukowych związanych z 

oferowanymi studiami. Prowadzone badania ze względu na swój charakter i zakres badawczy 

mogą być w pełni wykorzystywane w procesie kształcenia studentów w ramach studiów I, II i 

III stopnia oraz w ramach studiów podyplomowych. 

 

 

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. 

 

Z informacji uzyskanych od Władz Uczelni w trakcie wizytacji wynika, że oceniany 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego właściwie 

i konsekwentnie uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów, 

pracowników naukowych i dydaktycznych. Kwestie związane z uczestnictwem w 

programach międzynarodowych reguluje w sposób przejrzysty Dział współpracy 

międzynarodowej przekazuje władzom uczelni i prodziekanom informacje o 

możliwościach pozyskania lub realizacji projektów międzynarodowych. Władze jednostki 

informacje te przekazują pracownikom naukowo – dydaktycznym podczas zebrań 

poszczególnych katedr i rozmów nieformalnych. Istotną zaletą w dziedzinie promocji, 

propagacji idei i wymiany międzynarodowej jest wymiana doświadczenia kadry z 

odbytych wyjazdów oraz informacje dotyczące nawiązanych kontaktów w zakresie 

naukowo-badawczym, przekazywane na poszczególnych spotkaniach katedr. Jest to 
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niewątpliwie ważny element motywujący kadrę do udziału we współpracy 

międzynarodowej. 

Z danych przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA wynika, że oceniana 

jednostka podejmuje działania mające na celu aktywizację studentów i kadry naukowo – 

dydaktycznej do realizacji wymiany międzynarodowej, uczestnictwa w 

międzynarodowych programach i projektach. WPiA UJ ma podpisanych szereg umów z 

uczelniami zagranicznymi, które pozwalają na ciągłą wymianę studentów oraz kadry 

naukowo - dydaktycznej. Godnym podkreślenia jest czynny udział i zaangażowanie 

studentów nie tylko w ramach Programów Erasmus/Erasmus+ mobilność, ale również w 

innych projektach międzynarodowych, takich jak: Oferta Buwim, Szkoła Prawa 

Amerykańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego, Master En Droit Prive, Szkoła Prawa 

Niemieckiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Polskiego na Ukrainie, 

Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich, Szkoła Prawa Polskiego – Program Go 

East, Stypendium Fulbrighta, Visiting Professor, Stypendium Can-Pack, Fundusz 

Stypendialny Programów Ukraińskich, Projekt”Ohim Universities Network”, Sieć Eiptn 

(The European Intellectual Property Teachers Network”, Współpraca Z Max Planck 

Institute For Innovation And Competition W Monachium, Współpraca Z Inta 

(International Trademark Association), Współpraca Z Institut De Droit International 

(Francja), Współpraca Z Uniwersytetem De Tros De Febreros (Argentyna), Współpraca Z 

Queen Mary School Of Law (Londyn, Wlk. Brytania).  

Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji realizacji wyżej wymienionych aspektów 

umiędzynarodowienia Zespół Oceniający doszedł do wniosku, że ocenianej jednostce 

udało się nie tylko sformułować istotne aspekty i elementy internacjonalizacji, ale również 

osiągnąć rzeczywiste jej efekty w postaci: 

o dużego zainteresowania studentów i kadry naukowo – dydaktycznej w uczestnictwie w 

programach Erasmus i Erasmus+ oraz innych programów Europejskich dotyczących 

wymiany studentów i kadry naukowo – dydaktycznej; Z informacji przekazanych na 

spotkaniu Zespołu Oceniającego PKA wynika, iż w celu zdynamizowania wymiany 

studentów, doktorantów i kadry dydaktycznej inicjowane są spotkania organizowane w 

ramach grupy Coimbra, zrzeszającej wydziały prawa z kilkunastu krajów. Celem 

spotkań jest wymiana informacji miedzy uczelniami i zainteresowanie zagranicznych 

studentów nauką na WPiA UJ. Efektem tych inicjatyw jest znaczący wzrost liczby 

studentów przyjeżdżających na studia na WPiA UJ. 
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 szeroko rozumianej wymiany doświadczeń poprzez organizowanie wspólnych 

seminariów naukowych oraz zaproszonych wykładów, zajęć o praktycznym profilu, w 

ramach których zagraniczni prawnicy – praktycy przekazują aktualne i jakościowo 

ważne zagadnienia z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, mediacji, czy 

też prawa gospodarczego. Ponadto na podstawie umów Erasmus, jak i umów 

dwustronnych organizowane są wykłady zaproszone prowadzonych przez wybitnych 

naukowców z zakresu Prawa i Administracji z zagranicznych instytucji partnerskich 

(Uniwersytet z Buffalo Univeristy, Indiana University, University of North Carolina, 

University of Seattle, University of Södertörn). 

 

 

2) Jednostka podejmuje działania mające na celu internacjonalizację procesu kształcenia, 

w tym w zakresie określania efektów i realizacji programu kształcenia. 

 

W trakcie weryfikacji stopnia internacjonalizacji procesu kształcenia ocenie poddano 

wpływ współpracy międzynarodowej z partnerskimi instytucjami na efekty i realizację 

programu kształcenia na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez ocenianą jednostkę. 

W trakcie przygotowywania programu kształcenia dla poszczególnych kierunków, stopni i 

profili kształcenia jednostka korzysta z wzorców międzynarodowych.  

WPiA UJ jest zaangażowany w realizacji szeroko rozumianej współpracy 

międzynarodowej w ramach badań naukowych o profilu dydaktycznym i edukacyjnym 

poprzez organizowanie międzynarodowych szkół prawa amerykańskiego, austriackiego, 

francuskiego, niemieckiego i ukraińskiego, w których zajęcia prowadzone są przez 

pracowników naukowych z zaprzyjaźnionych ośrodków (Waszyngtonu, Wiednia, Orleanu, 

Heidelbergu i Moguncji, Lwowa i Kijowa). Powyższa inicjatywa, w ocenie Eksperta 

międzynarodowego Zespołu Oceniającego PKA świadczy o wysokim poziomie 

internacjonalizacji ocenianej jednostki w sferze podnoszenia jakości kształcenia oraz 

zdobywania efektów kształcenia. Zajęcia są, bowiem odbywane w językach obcych i 

weryfikacja efektów kształcenia też odbywa się w języku obcym. Zaznaczyć należy, iż 

najlepsi studenci otrzymują stypendium doktoranckie (w ramach szkoły prawa niemieckiego, 

odbywają się seminaria studenckie, dwa razy w roku, finansowane z DAD, albo innych 

grantów, są to seminaria nie tylko polsko niemieckie, uczestniczą w nich również studenci 

ukraińscy). 
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3) Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 

 

W trakcie wizytacji, ocenie poddano rzeczywisty poziom i stan współpracy jednostki 

z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Oceniana jednostka ma podpisane liczne umowy 

bilateralne ze znaczącymi zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Efekty współpracy 

międzynarodowej odzwierciedlają przede wszystkim dwa następujące sektory: 

 - współpraca WPiA UJ z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie 

organizacji wspólnych konferencji, seminariów naukowych, seminariów doktoranckich i 

studenckich (np. we współpracy z Forschungstelle für Europäische Rechtsentwicklung und 

Privatrechtsreform z Uniwersytetu w Wiedniu, z Uniwersytetem w Augsburgu, Lwowskim 

Uniwersytetem Narodowym imienia Iwana Franki, Uniwersytetem w Orleanie, 

Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu, Uniwersytetem Ruhry w Bochum, 

Uniwersytetem w Leeds, Uniwersytetem w Mariborze, Narodowym Uniwersytetem 

„Akademia Kijowsko-Mohylańska”. Efektem powyższej współpracy są wspólne 

publikacje naukowe, czy serie wydawnicze (np. Krakauer-Augsburger Rechtsstudien).  

 - współpraca WPiA UJ z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie 

międzynarodowych projektów badawczych, m.in.: “Study on disqualifications as a 

sanctioning measure in the national systems of the Member States”, projekt zamawiany 

Komisji Europejskiej, 2010/S 114-171916, Vermeidung und Beilegung von Konflikten 

zwischen den nationalen Strafgewalten in der Europäischen Union”, projekt finansowany 

przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt Komisji Europejskiej No 

JUST/2010/CONT/PR/0003/A4 – “Translation  of legislative models relating to contract 

law”, Projekt Oxford International and Comparative Insolvency Law Series, Projekt „The 

3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe” (European Commission, Specific 

Programme: Criminal Justice, JUST/2010/JPEN/AG/1534), Projekt unijny „Intagrated 

management of bilogical and landscape diversity for sustainable region al development and 

ecological connectivity in the Carpathians”, Projekt międzynarodowy, International 

Visegrad Fund: Possessio ac iura in re, Standard Grand nr 2110441, Grant Fundacji im. 

Alexandra von Humboldta „Programm zur Förderung von Institutspartnerschaften“, 

Program Komisji Europejskiej "Prawa podstawowe i obywatelstwo" 

(JUST/2012/FRAC/AG/2755) [Unexplored Judicial Cooperation in Fundamental Rights 

Practice of national courts – unexplored potential of judicial dialogue methodology 

(JUDCOOP)], „All Rights Reserved? Barriers towards European CITIZENship” (numer 

projektu 320294; akronim bEUcitizen) zorganizowany w ramach 7 Programu Ramowego. 
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Współpraca w zakresie międzynarodowych projektów badawczych owocuje wydawaniem 

wspólnych publikacji, organizowaniem konferencji naukowych, zwiększającą się stale 

liczbę wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych WPiA UJ w językach 

obcych, prowadzeniem studiów podyplomowych (np. z prawa pracy we współpracy z 

Uniwersytetem de Tres de Febreros z Buenos Aires), organizowaniem wykładów 

międzynarodowych ekspertów, przybywających na wykłady gościnne.  

 

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

właściwych efektów kształcenia.  

 

Podczas wizytacji poddano ocenie poziom rzeczywistej współpracy jednostki z 

otoczeniem społeczno – gospodarczym, w tym instytucjami zagranicznymi. Jednostka - w 

ramach realizacji projektów międzynarodowych - współpracuje z organizacjami o różnym 

profilu. Są to między innymi: 

 -Uniwersytet im. N. Titulescu w Bukareszcie (Rumunia) 

 -Uniwersytet w Osnabrück (Niemcy) 

- Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu (Niemcy) 

- Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) 

- Delegatura Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Bośni i Hercegowinie 

- ICC (Francja) 

- ELI (Austria) 

- International University MITSO w Mińsku (Białoruś) 

- International Law Students’ Association 

- American Society of International Law 

-Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Badania naukowe jednostki są prowadzone na bardzo wysokim poziomie ich 

umiędzynarodowienia. Oceniana jednostka angażuje pracowników do podejmowania 

współpracy międzynarodowej przy realizacji wspólnych projektów badawczych. Wydział 

zapewnia udział studentów wszystkich stopni w programach wymiany międzynarodowej, w 

tym Erasmus/Erasmus+; 
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2) Jednostka podejmuje liczne i skuteczne działania mające na celu internacjonalizację 

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

tworząc jakościową infrastrukturę dla dydaktyki i badań naukowych; 

3) Warunki stworzone kadrze oraz studentom w zakresie współpracy krajowej 

i zagranicznej, możliwości publikowania, oraz wyjazdów konferencyjnych ocenić należy 

pozytywnie; 

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

gospodarczym regionu i całego kraju znacznie wzbogacają realizowany proces dydaktyczny 

oraz poszerzają możliwości osiągania zakładanych efektów kształcenia zarówno w zakresie 

wiedzy, umiejętności, jak i kompetencji społecznych oraz zawodowych.  

5) Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez ocenianą jednostkę, jak i rozmów z 

osobami odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową należy stwierdzić, iż pomimo 

trudności z finansowaniem, implementacją i realizacją projektów z funduszy europejskich, jak 

i niekompatybilności systemów prawnych, czy też wymagania korporacyjne WPiA UJ 

reprezentuje bardzo wysoki poziom umiędzynarodowienia, tak w skali europejskiej, jak i 

światowej. 

 

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się. 

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

uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych, 

 

Studenci jako mocną stronę Jednostki uznali ogólnie bardzo wysoki poziom kadry naukowo – 

dydaktycznej, doceniając, że są to często osoby mające praktyczne doświadczenie, czasami 

wręcz są to najlepsi specjaliści w danej branży w Polsce, współpracujący przy tworzeniu 

prawa (Rządowe Centrum Legislacji, Rada Legislacyjna) czy jego egzekwowaniu (Rada 

Ministrów, sądy wszystkich instancji). Studenci dobrze oceniają poziom praktyk 

zawodowych, choć zwykle muszą we własnym zakresie znaleźć praktykodawcę i przyznają, 

że Jednostka w ograniczony sposób weryfikuje jakość praktyk, w zasadzie jedynie przez 

analizę dzienniczka praktyk. Co do zasady, zdaniem osób obecnych na spotkaniu z Zespołem 

Oceniającym PKA to sam student musi znaleźć wartościową praktykę, a baza 
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praktykodawców, którą dysponuje Jednostka, jest rozwiązaniem nie najlepszym ze względu 

na niski poziom tych instytucji, skierowanym tylko dla osób, które nie znalazły 

praktykodawcy sami. 

 

Studenci nie wiedzą, czy i w jaki sposób dostęp kadry naukowo - dydaktycznej jest 

monitorowany przez Jednostkę, w ich opinii jest to jednak problem niemożliwy do 

rozwiązania bez zmniejszenia liczby przyjmowanych studentów lub zatrudnienia dodatkowej 

kadry.  

Jednostka oferuje studentom bardzo duży wybór przedmiotów obieralnych, dodatkowych oraz 

seminariów dyplomowych, a zapisy na nie odbywają się w sprawiedliwy sposób na zasadzie 

pierwszeństwa. Udział w zajęciach oraz wykładach jest nieobligatoryjny, jednakże 

konsekwencją tego jest ograniczenie  liczby grup zajęciowych, co spotyka się z bardzo dużą 

krytyką ze strony studentów. Potwierdzają to zarówno opinie przedstawione przez studentów 

podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, jak i analiza dokumentów przedstawionych 

przez Jednostkę. Jest to problem bardzo istotny, dotyczący wielu przedmiotów, na których 

niejednokrotnie liczba przewidzianych miejsc nie wystarcza nawet dla połowy osób 

zapisanych na przedmiot. Studenci wskazują również, że grupy ćwiczeniowe są 

zdecydowanie zbyt liczebne i często uniemożliwiają realne prowadzenie zajęć w formie 

ćwiczeń, przekształcając się w wykłady dla ponad czterdziestu osób.  

Studenci zgłosili liczne zastrzeżenia co do sposobu organizacji zajęć dydaktycznych. W opinii 

studentów zdarzają się sytuacje spóźnień oraz nieobecności prowadzących na zajęciach, o 

których wcześniej studenci nie byli informowani. Studenci jednak nie zgłaszają skarg w tym 

zakresie do władz Wydziału ze względu na obawy co do ewentualnych konsekwencji oraz na 

brak poczucia, aby mogło to odnieść pożądany skutek.  

Studenci krytycznie oceniają pracę dziekanatu, zwracając jednak przy tym uwagę na bardzo 

zróżnicowane podejście pracowników, z których niektórzy potrafią zaoferować profesjonalną, 

życzliwą obsługę, wychodzącą naprzeciw ich potrzebom - np. aktywnie proponując 

studentom różne, nieznane im rozwiązania, co wynika z lepszej znajomości przepisów 

uczelnianych przez te osoby.  

Jednostkę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażając ją w osobne 

wejście, windę oraz wydzieloną toaletę. Jednostka przeprowadza co roku przegląd 

infrastruktury, a na Uczelni powołany jest pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.  

Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w dostępie do edukacji reguluje na 

Uniwersytecie Jagiellońskim Zarządzenie Rektora UJ nr 122 z 10 grudnia 2012 roku w 
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sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Procedura ta w szczegółowy sposób 

określa tryb podejmowania decyzji w sprawach osób ze stałą lub czasową 

niepełnosprawnością. Zarządzenie Rektora nadaje studentom prawo ubiegania się o szereg 

usług specjalistycznych i adaptacji, określając jednocześnie obowiązki i terminy, których 

student musi przestrzegać, aby wsparcie to miało charakter racjonalnej adaptacji. 

Szczegółowy opis działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ został zawarty na 

jednej z podstron internetowych Uczelni. Na Wydziale WPA UJ studenci rozpoczynający 

studia są informowani o zakresie działań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i zachęcani 

do kontaktu z tym działem w przypadku problemów w studiowaniu  związanych z 

niepełnosprawnością,  w tym  także np. z chorobami przewlekłymi, psychicznymi oraz 

niespecyficznymi trudnościami w  uczeniu się. Następnie Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy współpracy z Prodziekanem ds. dydaktyki ustala specjalne warunki uczestniczenia i 

zaliczania zajęć dydaktycznych w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

studenta. O warunkach tych jest informowany prowadzący zajęcia dydaktyczne. Typowymi 

dostosowaniami dla studentów niepełnosprawnych są: zwiększenie czcionki na arkuszach 

egzaminacyjnych, możliwość wydłużenia czasu egzaminu, przekazywanie konspektu 

zajęć/materiałów/prezentacji przed zajęciami. 

W ramach projektu POKL Wiking w poprzednich latach studenci na uroczystości rozpoczęcia 

roku akademickiego otrzymywali ulotkę zawierającą m.in. dane teleadresowe Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych UJ oraz innych jednostek służących pomocą osobom niepełnosprawnym 

w Krakowie, a także uwrażliwiającą na obecność osób niepełnosprawnych wśród 

studiujących. Jednocześnie przedstawiano zgromadzonym studentom możliwości 

dostosowania warunków studiowania, cele i metody działania DON oraz 

ogólnouniwersyteckie procedury w tym zakresie, jak również najnowsze programy np. te 

związane ze zdrowiem psychicznym pt. "Konstelacja Lwa".  

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym nie byli w stanie podać przykładów 

włączenia ich w procesy mające na celu monitorowanie, czy Jednostka uwzględnia potrzeby 

niepełnosprawnych. Rekomenduje się wdrożenie procedury pozwalającej na monitorowanie 

opinii studentów niepełnosprawnych w zakresie dostosowania infrastruktury Jednostki do ich 

potrzeb. Przedstawiciele samorządu studenckiego nie brali udziału w hospitacjach zajęć 

dydaktycznych jako osoby hospitujące i nie mają wiedzy na temat tego, czy przysługuje im 

takie uprawnienie. Sugeruje się przeanalizowanie możliwości włączenia studentów w 

procedury hospitacji zajęć. 
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Studenci wizytowanej Jednostki dobrze oceniają możliwości w zakresie rozwoju poza 

standardowym procesem kształcenia. Studenci mogą korzystać z oferty przedmiotów 

fakultatywnych, brać udział w szkołach prawa obcego oraz konferencjach 

międzynarodowych. W opinii studentów jest to Jednostka o najlepszej ofercie dydaktycznej i 

naukowej w Polsce. Studenci korzystać mogą z dobrze wyposażonej czytelni oraz biblioteki z 

odpowiednim ich zdaniem księgozbiorem, wskazują jednakże na niewystarczającą liczbę 

miejsc w czytelni wydziałowej. 

W wizytowanej Jednostce funkcjonuje Biuro Karier, oferujące studentom pomoc w 

znalezieniu pracy, warsztaty i szkolenia. Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem 

Oceniającym PKA mieli niską wiedzę na temat Biura Karier, co wynikać jednak może – jak 

sami studenci przyznali – z umiarkowanego zainteresowania ofertą Biura. Studenci nie mają 

wiedzy na temat monitoringu losów absolwentów w Jednostce. Rekomenduje się 

popularyzację wiedzy na temat oferty Biura Karier wśród studentów Jednostki. 

Studenci wizytowanej Jednostki bardzo dobrze oceniają wsparcie materialne, uznając 

procedurę przyznawania stypendiów oraz ich wysokość za satysfakcjonującą. Studenci mają 

dostęp do wszystkich form pomocy materialnej wymienionych w ustawie Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz do innych stypendiów. Studenci mogą uzyskać wsparcie w 

postaci: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego przeznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zapomogi, przyznanie miejsca w 

domu studenckim, stypendium naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego, 

stypendium CAN-PACK, stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla 

Olimpijczyków, dofinansowanie projektów z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, 

Funduszu im. Jana Kochanowskiego oraz Funduszu Królowej Jadwigi przeznaczonego dla 

doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Decyzje o stypendiach są doręczane, a studenci mają możliwość odwołania. Wszystkie 

informacje o stypendiach studenci otrzymać mogą w dziekanacie. Studenci mają możliwość 

korzystania z dobrze wyposażonego i niedrogiego domu studenckiego.  

Należy zaznaczyć, że powyższych opinii studentów studiów dziennych nie można w 

bezpośredni sposób rozszerzyć na studentów studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych, 

nieobecnych na Wydziale podczas wizytacji. 

 

W czasie wizytacji odbyło się spotkanie Zespołu Oceniającego z uczestnikami studiów 

trzeciego stopnia, w którym wzięło udział kilkunastu doktorantów studiów stacjonarnych. 
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Doktoranci wyrazili ogólnie pozytywne opinie o warunkach studiowania i wsparciu 

zapewnianym im w procesie kształcenia. Doktoranci ocenili, że mają właściwe wsparcie ze 

strony opiekunów naukowych i promotorów w realizacji studiów, a także pozytywnie 

wypowiadali się o jakości wywiązywania się kadry Wydziału z obowiązków dydaktycznych. 

Doktoranci mają zapewniony dostęp do kadry w ramach konsultacji i dyżurów, a ponadto w 

sprawach związanych z przebiegiem studiów mogą zwracać się do Kierowników studiów 

doktoranckich. Doktoranci wskazali także, że proces dydaktyczny usprawnia korzystanie z 

platformy Pegaz, która umożliwia prezentację materiałów dydaktycznych oraz konsultacje z 

wykładowcami. 

Doktoranci pozytywnie ocenili obsługę administracyjną studiów doktoranckich, w tym 

dostęp do aktualnych informacji związanych z procesem kształcenia. Ważne dla doktorantów 

informacje dostępne są na stronach internetowych Działu Nauczania oraz wydziałowych 

stronach internetowych, a także poprzez elektroniczny system obsługi studiów USOS.  

Informacje elektroniczne uzupełniane są poprzez informacje udzielane przez pracowników 

administracji wydziałowej, w tym w formie e-mailowej (doktoranci mają dostęp do poczty 

elektronicznej w domenie uniwersyteckiej). 

W ocenie doktorantów Wydział dysponuje bazą naukowo-dydaktyczną adekwatną do ich 

potrzeb. Doktoranci maja zapewniony dostęp do literatury poprzez możliwość korzystania z 

zasobów Wydziałowej Biblioteki Prawniczej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, w tym dostęp do 

specjalistycznych baz danych. Ponadto, doktoranci mogą zgłaszać zapotrzebowanie dotyczące 

literatury w poszczególnych katedrach i wówczas jest ona zakupywana z środków tych 

jednostek. 

Pomoc materialna, o którą mogą ubiegać się doktoranci wyczerpuje katalog świadczeń 

zawarty w ustawie z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 

572, z późn. zm.). Doktoranci są objęci systemem wsparcia materialnego, który funkcjonuje w 

Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach którego mogą ubiegać się o stypendium 

doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych i świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla 

studentów i doktorantów. System stypendialny działa sprawnie. Powoływane są komisje 

stypendialne z udziałem doktorantów. Regulaminy przyznawania świadczeń są 

ogólnodostępne. Doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym potwierdzili, że 

mają właściwy dostęp do informacji o zasadach przyznawania świadczeń stypendialnych. W 

ocenie doktorantów opracowane kryteria przyznawania stypendiów o charakterze naukowym 

są właściwie skonstruowane i premiują doktorantów mających największe osiągnięcia. 
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Działalność naukowo-badawcza doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji 

wspierana jest także w formie stypendiów z dotacji celowej na finansowanie działalności 

polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich. Doktoranci poinformowali także, że mogą korzystać z środków pozostających 

do dyspozycji poszczególnych katedr, w których realizują rozprawy doktorskie. Ponadto 

doktoranci zachęcani są do aplikowania o własne granty badawcze i działania takie 

podejmują, co potwierdzają np. realizowane przez nich projekty badawcze finansowane w 

ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki. Doktoranci stwierdzili, że mają 

dostęp do informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na badania, ale 

jednocześnie wskazali, że znaczącym wsparciem byłaby dla nich organizacja praktycznych 

szkoleń w tym zakresie, np. dotyczących wypełniania wniosków grantowych w konkretnych 

konkursach.  

Warto dodać, że doktoranci mogą uczestniczyć w ogólnouniwersyteckich warsztatach 

cyklicznych „Ars Docendi”, których celem jest poszerzanie i aktualizacja wiedzy uczestników 

w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonalenie umiejętności potrzebnych do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Warsztaty te wysoko oceniają. 

Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie procesu dydaktycznego do 

rodzaju niepełnosprawności. Zasady i warunki dostosowania procesu dydaktycznego do 

potrzeb doktorantów niepełnosprawnych określone są w regulaminie studiów doktoranckich, 

a także właściwym zarządzeniu Rektora UJ. Na szczeblu wydziałowym decyzje dotyczące 

wsparcia doktorantów niepełnosprawnych należą do kompetencji Kierownika studiów, a na 

szczeblu uczelnianym zadania w tym zakresie realizuje  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy współpracy z samorządem doktorantów.  

Udział doktorantów w weryfikacji prawidłowości działania systemu opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej funkcjonującego na studiach trzeciego stopnia na WPiA polega 

głównie na bezpośrednim zgłaszaniu ewentualnych uwag i wniosków opiekunom 

naukowym/promotorom, bieżącej współpracy przedstawicieli samorządu z Kierownikiem 

studiów doktoranckich oraz ich uczestnictwie w pracach Rady Wydziału. W czasie spotkania 

z Zespołem Oceniającym przedstawiciele samorządu doktorantów ocenili, że mają 

zapewniony odpowiedni udział w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu kształcenia na 

studiach doktoranckich. 
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2) jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, 

 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA uznali, że w wielu sytuacjach 

nie znają właściwej ścieżki postępowania, jeśli chodzi o złożenie skargi, a dodatkową 

komplikacją są bardzo silne obawy co do zagwarantowania anonimowości.  

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym uznali, że na Wydziale nie powstaje 

wiele istotnych sytuacji problemowych, wymagających wnoszenia skarg czy rozwiązania 

konfliktu.  

Studenci wysoko oceniają dotychczasowe zaangażowanie samorządu, wymieniając konkretne 

skutki ich działań, w tym przede wszystkim zmianę zasad egzaminowania w ramach 

przedmiotu Prawo cywilne, do którego to jednak przedmiotu jednak studenci wciąż mają 

istotne zastrzeżenia, przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest on wykładany przez 

zaledwie dwa semestry. 

Należy zaznaczyć, że zarówno analiza zaistniałych dotychczas sytuacji problemowych, jak i 

spotkanie Zespołu Oceniającego ze studentami wykazały, że studenci mogą liczyć na sprawne 

i szybkie rozwiązanie problemu, jeżeli ich prawa są naruszane. Osią sporów są zwykle 

kwestie związane z obroną interesu studentów, nie zaś samymi prawami, które są ściśle 

przestrzegane w oparciu o obowiązujące akty prawne. W słusznej opinii Władz Jednostki 

rygorystyczne przestrzeganie Regulaminu Studiów, terminów na składanie pism oraz 

nieczynienie wyjątków w ich obowiązywaniu na rzecz poszczególnych studentów jest 

elementem kształcenia do przyszłej pracy prawnika.  

 

Z rozmowy przeprowadzonej przez Zespół Oceniający z doktorantami wynika, że system 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania ich skarg opiera się na przepisach 

wewnętrznych Uczelni (Statucie PP, Regulaminie studiów doktoranckich, regulaminach 

stypendialnych) i jest im znany, a także oceniany przez nich jako wystarczający. W 

przypadku pojawiających się problemów związanych z realizacją studiów doktoranci mogą 

zgłaszać się do Kierowników studiów doktoranckich. W zależności od charakteru sprawy 

interwencje może także podejmować samorząd doktorantów, np. w formie wskazania drogi 

proceduralnej rozwiązania sporu lub podjęcia się mediacji. Przedstawiciele samorządu 

doktorantów poinformowali, że dotychczas nie mieli sygnałów o konieczności podjęcia takich 

działań w wizytowanej jednostce.   
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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.  

 

W Jednostce funkcjonuje samorząd studencki, dysponujący właściwym zapleczem 

materialnym oraz wiedzą na temat swoich kompetencji i obowiązków. Przedstawiciele 

studentów bardzo intensywnie włączają się w prace organów Jednostki. W zakresie działań 

samorządu leży np. opiniowanie zmian w harmonogramie i programie studiów. gdzie 

szczególną uwagę samorząd poświęca zwiększeniu ilości warsztatów (prowadzonych w 

grupach do 15 osób). W ramach przedmiotów specjalistycznych umożliwiono studentom 

uczestnictwo w zajęciach z pisania pism procesowych z prawa cywilnego oraz prawa 

karnego, co było jednym z głównych postulatów studenckich w zakresie zmian w programie 

studiów.  

W ramach Komisji Programowo Dydaktycznej samorząd studencki weryfikuje, czy 

przedmioty zgłoszone na dany rok akademicki mają odpowiednio ułożone sylabusy, 

uczestnicząc w dyskusji, a później głosowaniu dotyczącym stanowiska Komisji względem 

zgłoszenia przedmiotu do harmonogramu na dany rok akademicki, które to stanowisko jest 

znane członkom Rady Wydziału przed głosowaniem w przedmiocie zatwierdzenia 

harmonogramu. 

Studenci brali też czynny udział w momencie uruchamiania nowego kierunku studiów na 

Wydziale (Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów). Dyskusja na temat 

sensowności uruchamiania kierunku, w tym jego nazwy oraz programu toczyła się z 

aktywnym udziałem samorządu.  

Przedstawiciele samorządu biorą też aktywny udział w procesach konsultacyjnych 

dotyczących procesu ankietyzacji, wymian zagranicznych, przydzielania pokojów w domach 

studenckich czy stypendiów. Zaangażowanie przedstawicieli studentów w proces zapewniania 

jakości kształcenia w wizytowanej Jednostce należy uznać za wzorcowe, czego 

potwierdzeniem jest wyraźnie rosnące zainteresowanie studentów Wydziału działalnością w 

samorządzie (przykładem jest inicjatywa „Kreatywni w samorządzie”, skierowana dla osób 
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niezrzeszonych w organie przedstawicielskim samorządu, chcących działać na rzecz 

studentów). 

 

Samorząd doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego występuje pod tradycyjną nazwą 

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i działa na podstawie ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.), Statutu UJ 

oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ. 

Do podstawowych zadań TDUJ należy m. in. wyrażanie opinii w imieniu środowiska 

doktorantów UJ w sprawach związanych z procesem kształcenia oraz współdecydowanie we 

wszystkich sprawach ważnych dla doktorantów w przypadkach przewidzianych w ustawie i w 

Statucie UJ, a także organizowanie pomocy doktorantom w wypełnianiu ich obowiązków 

uniwersyteckich, w tym także wspieranie ich rozwoju naukowego i realizacja działań w 

zakresie spraw socjalno-bytowych doktorantów. 

Samorząd doktorantów ma strukturę scentralizowaną i działa na szczeblu 

uczelnianym. Przedstawiciele doktorantów Wydziału Prawa i Administracji są aktywnie 

zaangażowani w prace TD UJ. Samorząd na szczeblu wydziałowym reprezentowany jest 

przez przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału. W rozmowie z Zespołem Oceniającym 

przedstawiciele samorządu doktorantów pozytywnie wypowiedzieli się o współpracy z 

Władzami Uczelni i Wydziału w zakresie włączania doktorantów do działań koncentrujących 

się wokół procesu dydaktycznego i spraw dotyczących studiów trzeciego stopnia. Samorząd 

nie tylko opiniuje w sprawach studiów doktoranckich, ale także aktywnie uczestniczy w 

wypracowywaniu rozwiązań związanych z ich funkcjonowaniem (np. bierze udział w pracach 

nad regulaminem studiów i regulaminami stypendialnymi) oraz współdecyduje o rozdziale 

środków na pomoc materialną dla doktorantów. Ponadto, TD UJ dysponuje budżetem,  

którego znaczącą część przeznacza na wsparcie działalności naukowej doktorantów. W 

ramach organizowanego kwartalnie Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów 

uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w krajowych i 

zagranicznych konferencjach naukowych, dofinansowanie organizacji konferencji, a także 

publikacji (refundację tłumaczeń lub korekty językowej). TD UJ organizuje także szkolenia 

cenne z punktu widzenia młodego naukowca, np. dotyczące finansowania badań, podejmuje 

inicjatywy popularyzujące badania naukowe, jak np. Salon Naukowy Towarzystwa 

Doktorantów UJ, a także wspiera aktywność publikacyjną doktorantów poprzez wydawanie 

Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ. Doktoranci obecni na spotkaniu z 
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Zespołem Oceniającym pozytywnie ocenili działalność samorządu. Dodać należy, że 

doktoranci angażują się także w działalność kół naukowych, które na WPiA zrzeszają się w 

Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ).  

 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

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

uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednostka włącza studentów w 

procesy mające na celu monitorowanie tego systemu i jego weryfikację. System opieki 

naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja doktorantom w procesie osiągania efektów 

kształcenia. Ogólnouczelniane regulacje tworzą warunki realizacji studiów doktorantom 

niepełnosprawnym. Doktoranci mają zapewniony odpowiedni udział w podejmowaniu 

decyzji dotyczących procesu kształcenia na Wydziale. 

2) Jednostka posiada mechanizmy rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, nie są one jednak sformalizowane i znane studentom. Jednostka nie 

wdrożyła narzędzi pozwalających na anonimowe zgłaszanie skarg. System rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg doktorantów opiera się na przepisach 

wewnętrznych Uczelni. W ocenie doktorantów przyjęte rozwiązania są wystarczające. 

3) Jednostka intensywnie wspiera działalność samorządu oraz organizacji zrzeszających 

studentów i współpracuje z nimi. Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  podejmuje działania wspierające doktorantów w realizacji studiów. 

Władze Wydziału włączają doktorantów do współpracy koncentrującej się wokół procesu 

dydaktycznego i spraw dotyczących studiów trzeciego stopnia. 

 

8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

 

 

  Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Uczelni został uregulowany  

i wprowadzony na podstawie uchwały nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzenia nr 36 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (z ze. zm.). Zgodnie z przyjętymi 

założeniami, Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia wdrożony został na 

dwóch poziomach: ogólnouczelnianym oraz wydziałowym. Celem Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, jest:   

 doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

 wspomaganie polityki kadrowej; 

 kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie 

kultury   jakości; 

 motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania  

i uczenia się;  informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i osiąganych efektach kształcenia;   

 podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji UJ w skali krajowej 

i międzynarodowej 

 

  Struktura, zakres zadań oraz tryb powoływania i nadzoru poszczególnych komisji 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia zostały określone szczegółowo  

i zgodnie z przepisami prawa. Ze względu na różnorodność jednostek na poziomie 

ogólnouczelnianym nie stworzono sztywnych ram obowiązujących we wszystkich 

wydziałowych systemach zapewniania jakości kształcenia. Niektóre elementy systemu muszą 

być wspólne, chociaż ich realizacja może być różna w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych. Strukturę  Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia tworzą: 

Prorektor ds. Dydaktyki; Stała Senacka Komisja ds. Nauczania; Stała Rektorska Komisja ds. 

Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ; Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości 

Kształcenia; wydziałowe zespoły doskonalenia jakości kształcenia; zespoły doskonalenia 

jakości kształcenia działające w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i 

wspólnych Uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną; Dział Nauczania UJ oraz Sekcja 

Analiz Jakości Kształcenia. Dodatkowo w ramach uczelnianej struktury wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia 

Rektor powołał trzech pełnomocników: ds. doskonalenia jakości kształcenia; ds. ewaluacji 
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jakości systemu kształcenia; ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej, bezpośrednio 

podporządkowanych Prorektorowi ds. Dydaktyki. Ich powołanie oraz zakresy kompetencji 

 i obowiązków reguluje Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 

października 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia  

i Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Informacji o Ofercie Dydaktycznej UJ.  Czynności 

związane z planowaniem i koordynacją oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim podejmuje Sekcja Analiz Jakości Kształcenia. Aktualnie realizowane są 

następujące projekty ewaluacyjne:  

 ocena zajęć dydaktycznych   

 ocena pracy administracji,  

 ocena satysfakcji studentów ze studiowania na UJ,  

 badania kandydatów na studia (współpraca z Działem Rekrutacji na Studia),  

 badania losów zawodowych absolwentów UJ (realizowane przez Biuro Karier oraz 

Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM),  

 zapoczątkowane w roku akademickim 2011/12 badanie kompetencji i aktywności 

studentów UJ.  

 Dziekan Wydziału, w ramach posiadanych uprawnień wynikających ze Statutu 

Uczelni, bezpośrednio kieruje działalnością Jednostki (w tym koordynuje proces kształcenia), 

a jego działania zmierzające do zapewniania jakości kształcenia wspierane są przez Radę 

Wydziału oraz Komisje funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Wydziału. Zarządzanie 

jakością kształcenia na Wydziale leży w gestii Dziekana i obejmuje określanie i realizację 

polityki jakości, zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania systemu i realizacji celów 

projakościowych. Wpisując się w realizację postanowień uchwały Senatu nr 33/V/2010 

odnoszących się do struktury odpowiedzialności w obszarze zapewniania jakości kształcenia 

Dziekan powołał Wydziałową Komisję Doskonalenia Jakości Kształcenia w której skład 

wchodzą zarówno interesariusze wewnętrzni (przedstawiciele nauczycieli akademickich, 

pracowników administracyjnych, studentów, doktorantów), jak i zewnętrzni (przedstawiciele 

pracodawców). W ramach Wydziałowej Komisji powołane zostały odrębne, autonomiczne 

Zespoły ds. Oceny Realizacji Efektów Kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów.  

W skład każdego Zespołu wchodzą przedstawiciele minimum kadrowego dla poszczególnych 

kierunków, prodziekan (odpowiednio ds. studiów prawniczych, ds. studiów na kierunku 

administracja, kierownik studiów prawo własności intelektualnej i nowe media), 
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przedstawiciele studentów oraz pracodawców. Do głównych zadań Zespołów należą: analiza 

stopnia realizacji celów kształcenia i osiągania przez studentów założonych efektów 

kształcenia, a w tym: sporządzanie raportów z analizy stosowanych sposobów i form 

weryfikowania efektów kształcenia oraz adekwatność tych form do zakładanych efektów 

kształcenia, sporządzanie raportów oceny jakości prac dyplomowych i adekwatności 

wymagań stawianych pracom dyplomowym do celów programu kształcenia i zakładanych 

efektów kształcenia, sporządzanie raportów oceny jakości praktyk oraz analizy zakładanych i 

uzyskanych w ich wyniku efektów kształcenia, sporządzanie raportów z analizy wyników 

nauczania, sporządzanie raportów z analizy wyników egzaminów dyplomowych, sporządzanie 

raportów z analizy poprawności przypisania punktów ECTS do  modułów kształcenia; analiza 

ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów i doktorantów na zakończenie 

każdego cyklu dydaktycznego; sporządzanie raportów z analizy użyteczności efektów 

kształcenia dla programów kształcenia o określonym poziomie i profilu kształcenia; 

sporządzanie raportów wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów; 

sporządzanie raportów oceny zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzeniu 

programu kształcenia, sporządzanie raportów z analiza zgodności programu kształcenia z 

potrzebami rynku pracy; sporządzanie raportów z oceny infrastruktury dydaktycznej, 

sporządzanie raportów z dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia na kierunkach 

studiów, sporządzanie raportów z oceny sposobu informowania studentów i innych 

zainteresowanych o metodach sprawdzania i oceny efektów kształcenia, koordynowanie akcji 

kontroli i hospitacji zajęć dydaktycznych.  

Przygotowane przez Zespoły propozycje raportów rocznych uwzględniających ww. 

czynniki, podlegają ocenie składu plenarnego Komisji, a następnie przekazywane do 

wiadomości członkom Rady Wydziału i poddawane ocenie na posiedzeniu Rady Wydziału 

Prawa i Administracji. Ponadto Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia  

w składzie plenarnym ocenia również realizowane na bieżąco przez prodziekanów działania 

w zakresie monitorowania jakości kształcenia (m.in. statystyki ocen, rejestracja na 

przedmioty, rejestracja na seminaria i wielkość grup seminaryjnych, wykazy prac 

dyplomowych oraz prawidłowość doboru tematów prac). Spotkania Wydziałowej Komisji 

Doskonalenia Jakości Kształcenia są protokołowane, a ponadto opracowywane są roczne 

sprawozdania z działalności tego gremium. Dodatkowo w strukturze organizacyjnej Wydziału 

Prawa i Administracji istotną rolę w odniesieniu do doskonalenia procesu kształcenia na 

studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich pełni Komisja Programowo-

Dydaktyczna, pracująca z aktywnym udziałem studentów. Głównym zadaniem Komisji jest 
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nadzorowanie prawidłowości i zgodność oferty programowej Wydziału i proponowanych 

modułów kształcenia z zamierzonymi efektami kształcenia na prowadzonych kierunkach 

studiów. Opinie Komisji, kierowanej przez prodziekana, przedstawiane są do akceptacji 

Radzie Wydziału Prawa i Administracji. W toku wizytacji przedstawiono obszerną 

dokumentację prac Komisji w postaci protokołów z jej posiedzeń. 

W trakcie wizytacji przedstawiona została do wglądu dokumentacja będąca wynikiem 

działań Zespołów ds. Oceny Efektów Kształcenia w postaci rocznych raportów z przeglądu 

programów kształcenia na wizytowanym Wydziale. Wnikliwa analiza ich treści wskazuje, iż 

przedmiotem analizy Zespołów był szereg czynników wpływających na jakość kształcenia w 

tym m.in. stosowane sposoby i formy weryfikowania efektów kształcenia, ocena zajęć 

dydaktycznych, wykorzystanie wyników monitorowania karier absolwentów w definiowaniu 

efektów kształcenia, zaangażowanie przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu 

kształcenia, sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów, infrastruktura dydaktyczna, sposoby 

informowania studentów i innych zainteresowanych, wyniki hospitacji. Integralną część 

raportów stanowią rekomendacje przewidziane na nadchodzący rok kalendarzowy. Należy 

jednak podkreślić, że w raportach nie jest eksponowana analiza i ocena czynników 

wpływających na jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.  

   Podsumowując  należy stwierdzić, że przepisy prawne normujące proces zapewniania 

jakości w Uniwersytecie Jagiellońskim dzielą się na bezpośrednio odnoszące się do 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości jak i te o charakterze 

ogólnouczelnianym regulujące kwestie związane z odpowiedzialnością organów 

jednoosobowych i kolegialnych, procesem kształcenia na studiach I i II st., studiach 

doktoranckich oraz podyplomowych, tworzeniem programów kształcenia, określaniem 

efektów kształcenia, zasadami dyplomowania, tokiem studiów, oceną nauczycieli 

akademickich, wsparciem studentów itp. Władze Uczelni oraz Władze Wydziału przedłożyły 

szereg dokumentów związanych z wdrożeniem wewnętrznych przepisów prawnych 

normujących proces zapewnienia jakości kształcenia, co pozwala pozytywnie ocenić spójność 

przepisów prawa regulujących wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na ocenianym Wydziale zostały wdrożone pojedyncze 

procedury wewnętrzne zaś pozostałe są pochodną ogólnouczelnianych aktów normatywnych. 

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia jest systemem jawnym  

i opublikowanym na witrynie internetowej http://www.jakosc.uj.edu.pl/ (wraz  

z aktualnościami i biuletynem informacyjnym poświęconym tematyce jakości kształcenia). 

Organy kolegialne i jednoosobowe zarówno Uczelni, jak i Wydziału wypełniają zadania 
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związane z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami prawa wewnętrznego. Należy jednak 

podkreślić, że działania w zakresie gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych nie mają 

jeszcze charakteru kompleksowego tj., nie obejmują w równym zakresie wszystkich 

poziomów kształcenia. Widoczna jest  dysproporcja w tym obszarze pomiędzy studiami I, II 

stopnia, jednolitymi magisterskimi, a studiami III stopnia i podyplomowymi. 

 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego : w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

 

Przepisy wewnętrzne dotyczące doskonalenia jakości kształcenia odnoszą się do 

poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia i są spójne. Dokumentacja 

związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia, w tym dokumentacja 

organów kolegialnych Uczelni i Wydziału, prowadzona jest w sposób prawidłowy. Działania 

w zakresie gromadzenia i analizy danych nie mają jeszcze charakteru kompleksowego tj., w 

równym zakresie nie obejmują studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów 

III stopnia i podyplomowych 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2.Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 

pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 

 

strategia rozwoju 

 

 

 

X 

   

2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

  

X 
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3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji1 

  

 

X 

   

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

 

          X 

 

 

   

5 
prowadzenie 

badań naukowych 

          

           X 

    

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

 

X 

 

 

   

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów2 

  

X 

   

8 

przepisy 

wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia 

jakości kształcenia 

  

 

X 

 

 

   

 

                                                           

1jeżeli 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 rubryce oceny 

wpisujemy „nie dotyczy”. 
2kryterium 3 i 7 należy skorelować. 
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Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 

przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 

współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 

 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n
ik

i 
w

ew
n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony 

- Wyróżniająca się kadra naukowo-dydaktyczna; 

- Szeroka i atrakcyjna oferta programowa; 

- Bogata oferta dydaktyczna w językach obcych; 

- Wiodąca pozycja jednostki w uczelni i w kraju; 

- Szeroki zakres wymiany zagranicznej studentów, 

doktorantów i pracowników; 

- Dynamiczna zagraniczna współpraca naukowa i badawcza; 

- Współpraca z licznymi środowiskami: akademickimi, 

prawniczymi i otoczeniem zewnętrznym; 

- Baza materialno--dydaktyczna zapewniająca sprawne 

funkcjonowanie  

 

 

 

Słabe strony 

- Niesatysfakcjonująca liczba obron rozpraw doktorskich na 

studiach doktoranckich; 

- Niezadawalający odsetek udziału studentów i doktorantów 

w ewaluacji zajęć dydaktycznych; 

- Zbyt małe zainteresowanie studentów wykładami 

prowadzonymi przez zapraszanych gości zagranicznych; 

- Znaczne koszty obsługi i utrzymania zabytkowych 

budynków 

 funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości, 

 posiadane zasoby: kadrowe, materialne, finansowe, 
 oferta dydaktyczna, w tym studia doktoranckie i 

podyplomowe, 
 pozycja jednostki i uczelni, 
 internacjonalizacja, 
 relacje z otoczeniem 
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C
zy

n
n
ik

i 
ze

w
n
ęt

rz
n
e
 

Szanse 

- Kształcenie ustawiczne (lifelong learning); 

- Napływ studentów zagranicznych i rosnąca 

internacjonalizacja studiów; 

- Zapowiedź znaczącego wzrostu finansowania 

wyróżniających się jednostek dydaktycznych; 

- Współpraca z pracodawcami; 

- Realizacja projektów naukowo-badawczych w oparciu o 

granty krajowe i międzynarodowe 

 

 

Zagrożenia 

- Częste zmiany przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa 

wyższego oraz przepisach o dostępie do zawodów 

prawniczych; 

- Brak decyzji centralnych w zakresie uruchamiania studiów 

LL.M.; 

- Kryzysowa sytuacja finansowa u partnerów zagranicznych 

(USA); 

- Niż demograficzny; 

- Nasycenie rynku pracy prawnikami; 

- Brak zależności między jakością wykształcenia a szansami 

absolwentów na rynku pracy; 

- Brak stabilnych rozwiązań systemowych w zakresie 

finansowania uczelni, a także finansowania współpracy 

zagranicznej w zakresie dydaktyki; 

- Powstawanie nowych wydziałów prawa w uczelniach 

publicznych i niepublicznych; 

- Zbyt mała liczba zawieranych umów międzynarodowych z 

ośrodkami prowadzącymi zajęcia w języku angielskim 

 

 

Analiza pokrywa się z ustaleniami zespołu wizytującego. W analizie podano czynniki 

zewnątrz i wewnątrzpochodne, które wpływają na szanse lub zagrożenia rozwoju Wydziału.  
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Tabela nr 3  

 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 

pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 

 

strategia 

rozwoju 

 

 

X 

 

 

 

   

2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

 

X 

 

 

   

 

 

Jak stwierdza Uczelnia w swym piśmie „Obszerny Raport PKA, sporządzony przez Zespół 

Oceniający potwierdza wysoki poziom instytucjonalny wizytowanej jednostki, jednak nie 

uwzględnia w  naszym przekonaniu wszystkich wyróżniających nas kryteriów.  

Odnosząc się do uwagi dotyczącej kryterium 1, iż „w samym procesie tworzenia  

i zatwierdzania strategii rozwoju Jednostki przedstawiciele rynku pracy nie brali 

bezpośredniego udziału”( s. 4) Uczelnia stwierdza, że: „Zastosowaliśmy inną filozofię 

podejścia do tego zagadnienia; uznaliśmy bowiem, że stworzenie strategii jest obowiązkiem  

i przywilejem autonomicznej Uczelni i punktem wyjścia do dyskusji, a następnie pozyskania 

interesariuszy, a nie odwrotnie. Strategia ma bowiem naszym zdaniem za zadanie określenie 

kręgu interesariuszy do których następnie zwracamy się z prośbą o współpracę i stanowi 

konkretną ofertę współpracy ze strony Wydziału. Nie ogranicza to w najmniejszym stopniu 

wpływu interesariuszy na działania podejmowane przez Wydział, a to właśnie z tego m. in. 

powodu, że gwarantuje im to już istniejąca strategia”.(s.5).  

Ponadto zwrócono uwagę, że w raporcie PKA „nie znajdujemy wzmianki o zawartym  

w Raporcie Samooceny sprawozdaniu z realizacji zadań sformułowanych w Strategii 

Wydziału. Na stronach 81-83 Raportu Samooceny szczegółowo zostały przez nas rozpisane 

efekty realizacji Strategii osiągane w latach 2012-2015. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

jedynym rzeczywistym i efektywnym sposobem oceny jakości kształcenia, badań naukowych  

i zapewnienia właściwej bazy materialnej są wykonane lub realizowane w trybie ciągłym 

działania urzeczywistniające założenia Strategii. Wydaje się przecież oczywiste, że jakość 

Strategii nie powinna świadczyć wyłącznie ilość i jakość zawartych w niej zamierzeń  

i planów, lecz zakres ich realizacji. Również celem jej jest nie tylko zaprojektowanie 
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zbudowania odpowiedniej struktury zarządzania Wydziałem oraz procedur jej 

funkcjonowania , lecz udowodnienie , że wdrażanie tych procedur i wydolność struktury jest 

efektywna i istotnie buduje pozycję naukową i dydaktyczną jednostki. Sądzimy więc, że 

pominięcie tego istotnego fragmentu Raportu Samooceny rzutowało niewątpliwie na 

całościowy odbiór przez Zespół Oceniający sposobów wykorzystania potencjału naszego 

Wydziału i jego osiągnięć w tym zakresie.” (s. 6).   

Powyższe argumenty uzasadniają przyznanie kryterium 1 oceny wyróżniającej.       

W odniesieniu do 2 kryterium Uczelnia również wnosi o podniesienie oceny z „w pełni” na 

„wyróżniającą”. W swym piśmie przedstawia systemowe działania w zakresie skuteczności 

wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia, wielopłaszczyznowe, oceniające 

całość instytucjonalnego funkcjonowania Wydziału. „Wszystkie analizy i działania 

projakościowe, zarówno przeprowadzane przez organy centralne Uczelni, jak i przez organy 

wydziałowe są głęboko analizowane, a ich wyniki są wykorzystywane m.in. do nagradzania 

najlepszych dydaktyków, najlepszych pracowników naukowych (za publikacje), korygowanie 

oferty zajęć na kolejny rok akademicki. Tego typu analizy i działania istnieją na Wydziale od 

lat, a ich funkcjonowanie wyprzedziło wprowadzenie w skali ogólnopolskiej Krajowych Ram 

Kwalifikacji i formalnych wymogów doskonalenia jakości kształcenia.”(s. 9). W dalszej 

części swej argumentacji i uwag do Raportu PKA, Uczelnia stwierdza, że „jest rzeczą 

oczywistą, iż bez wyróżniającego się skutecznością i efektywnością systemu zapewnienia 

jakości, osiągnięcie wysokich rezultatów w zakresie doboru kadry naukowej, zasobów  

i wsparcia materialnego i finansowego oraz prowadzenia badań naukowych na najwyższym 

poziomie (potwierdzonej przez Zespół Oceniający, por. Raport PKA  s. 64) nie byłoby 

możliwe.”( s. 17).  

Inne sugestie Uczelni dotyczące podniesienia oceny z „w pełni” na wyróżniający” zostały nie 

uwzględnione ze względu na informacje pozyskane w czasie wizytacji na spotkaniach  

z poszczególnymi grupami osób.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


