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dokonanej w dniach 19-20 maja 2015 r. na kierunku ,,prawo kanoniczne” prowadzonym w 

ramach obszaru nauk społecznych na poziomie jednolitych studiów magisterskich 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

 

przewodniczący: dr hab. Krzysztof Szewior -  członek PKA  

 

członkowie: 

1. dr hab. Paweł Chmielnicki – członek PKA 

2. dr hab. Waldemar Hoff – ekspert PKA 

3. Artur Gawryszewski – ekspert ds. WSZJK 

4. Magdalena Botther – przedstawiciel PSRP 

 

INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „prawo kanoniczne” prowadzonym na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 

została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 

określonych przez Komisję na rok akademicki 2014/2015. Polska Komisja Akredytacyjna po raz drugi 

oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Raport Zespołu 

Oceniającego (dalej ZO) został opracowany po zapoznaniu się z przedłożonym przez Uczelnią 

raportem samooceny oraz na podstawie przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i 

rozmów przeprowadzonych z władzami Uczelni i Wydziału, pracownikami i studentami ocenianego 

kierunku, hospitacji zajęć, przeglądu infrastruktury dydaktycznej oraz oceny losowo wybranych prac 

etapowych i dyplomowych. 

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy ZO. 

Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram 

przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków ZO w Załączniku nr 2. 

Jet to kolejna ocena jakości kształcenia dokonana przez PKA, poprzednia pochodziła z roku 2009, 

była oceną pozytywną, stosowana Uchwała PKA nie zawierała uwag ani zaleceń o charakterze 

doskonalącym.  

 

OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY PROGRAMOWEJ DLA KIERUNKÓW 

STUDIÓW  

O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 

Kryterium oceny 
Ocena końcowa 

spełnienia kryterium 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena programowa – profil ogólnoakademicki) 



2 
 

w
y

ró
żn

ia
ją

co
 

w
 p

eł
n

i 

zn
ac

zą
co

 

cz
ęś

ci
o

w
o

 

n
ie

d
o

st
at

ec
zn

ie
 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku 

studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia 

 X    

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania 

naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz 

osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia 

 X    

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie 

kształcenia 

 X    

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację 

programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych 

 X    

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i 

wchodzenia na rynek pracy 

 X    

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu 

kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów 

 X    

 

Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport powinien zostać 

uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie którego ocena została zmieniona, 

wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe informacje i syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które 

spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli nr 1. 

Max. 1800 znaków (ze spacjami) 

Przewodniczący 

 

Tabela nr 1 

Kryterium 
Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Uwaga: należy wymienić tylko te 

kryteria, w odniesieniu do których 

nastąpiła zmiana oceny  

 

 

    

 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program 

kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 1  

Jednostka sformułowała w sposób należyty koncepcję kształcenia na kierunku prawo kanoniczne, studia 

prowadzi  od wielu lat, zdobyte doświadczenie dydaktyczne oraz podwalina naukowa i instytucjonalna 

pozwalają na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na należytym poziomie akademickim  

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 1 

a) poszerzenie puli miejsc realizacji praktyk zawodowych; 

b) przypisanie punktów ECTS do obszarów kształcenia; 

c) zwiększenie udziału studentów w badaniach naukowych; 

d) poprawienie poziomu umiędzynarodowienia w grupie nauczycieli akademickich i studentów; 
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e) doskonalić system weryfikacji efektów kształcenia na praktykach studenckich.  

1.1 Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju uczelni, 

odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości, a także uwzględnia 

wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu kształcenia.* 

Koncepcja kształcenia jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni ujętymi w stosownych 

dokumentach KUL oraz wizji kształcenia przyjętego w Kościele Powszechnym. Oceniane prawo 

kanoniczne mieści się w gamie kierunków studiów nauczanych w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, ma tam swoją wieloletnią tradycję i osiągnięcia. Pod tym względem prawo kanoniczne 

mieści się celach nauczania akademickiego. Z racji ponadnarodowego charakteru katolicyzmu 

kierunek bazuje na międzynarodowych standardach kształcenia, uwzględnia współczesne 

doświadczenia i oczekiwania społeczne oraz samego Kościoła. Będąc jednym z wielu kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale jest objęty działaniami projakościowymi. Rozwój kierunku od 

strony dydaktycznej i naukowej uwzględnia bieżące ustalenia naukowe prawa kanonicznego i (sub-) 

dyscyplin pokrewnych, spełnia także oczekiwania społeczności kościelnej w zakresie kształcenia kadr 

i świadczenia pomocy prawnej społeczności katolickiej. 

Zgodnie ze Statutem KUL podstawową misją uczelni jest „prowadzenie badań naukowych w duchu 

harmonii między nauką i wiarą, kształcenie  i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz 

współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Na poziomie Wydziału jej najistotniejsze elementy to 

dalszy rozwój naukowo dydaktyczny prowadzący do uczynienia z Wydziału nowoczesnej jednostki 

edukacyjno-badawczej mającej solidną pozycję w kraju i za granicą; dbanie o wysoki poziom badań 

naukowych oraz wysoki poziom nauczania. Na poziomie Instytutu Prawa Kanonicznego 

fundamentalnym elementem misji jest „kultywowanie i promowanie nauki prawa kanonicznego 

poprzez poszukiwania naukowe i kształcenie specjalistów w zakresie nauki i praktyki; prowadzenie 

działalności naukowej i dydaktycznej; przygotowanie naukowe i praktyczne pracowników 

administracji i sądownictwa kościelnego oraz duszpasterstwa parafialnego.”  

Strategia uczelni na lata 2008 – 2018 nawiązuje do zasady „Bogu i ojczyźnie” oraz zachowania 

instytucjonalnego powiązania z Kościołem i wychowanie studentów w duchu nauk chrześcijańskich. 

Zakłada ona dywersyfikację aktywności przez podejmowanie działań o charakterze 

ogólnoteoretycznym i praktycznym. Odniesienie do wymiaru praktycznego oznacza „budowanie 

współczesnych społeczeństw” w odniesieniu do samorządów regionalnych i lokalne, ogólnokrajowe i 

na płaszczyźnie międzynarodowej i unijnej.  W strategii uczelni uwzględniono podejmowanie zadań w 

zakresie rozwijania kapitału ludzkiego oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi uczelniami na 

płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

1.2 Plany rozwoju kierunku uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinach nauki  

i dyscyplinach naukowych, z których kierunek się wywodzi, oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia 

społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy. 
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Plany rozwoju kierunku uwzględniają aktualne zmiany zachodzące zarówno w dziedzinie nauk 

prawnych, jak i w dyscyplinie prawa kanonicznego w szczególności z zakresu teorii nauk prawnych, 

prawa małżeńskiego, kościelnego prawa karnego oraz prawa kanonizacyjnego. W dużej mierze, 

zmiany w dorobku dyscypliny prawo kanoniczne jakie zachodzą w skali kraju, generowane są przez 

pracowników Jednostki. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne tworzone są nowe specjalności. 

Plany rozwoju kierunku odpowiadają wymogom społeczności kościelnej oraz środowiska 

prawniczego. Na kierunku są kształceni przyszli adwokaci, pracownicy sądów kościelnych, urzędnicy 

kościelni, wykładowcy prawa kanonicznego w wyższych seminariach duchownych i wydziałach 

prawa kanonicznego w Polsce i za granicą, czym odpowiada się na potrzeby otoczenia społecznego. 

Jednostka stale dostosowuje efekty kształcenia i treści zajęć do potrzeb otoczenia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego, o czym świadczy treść dokumentów przedstawionych przez Uczelnię, 

która nie nasuwa wątpliwości co do zgodności stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem 

rzeczywistym. Znajduje ona potwierdzenie we własnych ustaleniach ZO, dokonanych m.in. na 

spotkaniu z pracownikami Jednostki, władzami Jednostki i Uczelni. Kryterium zostało spełnione w 

pełni. 

1.3 Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz wskazała 

dziedzinę/dziedziny nauki oraz dyscyplinę/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

ocenianego kierunku. 

Jednostka zadeklarowała przyporządkowanie kierunku do obszaru nauk społecznych i 

humanistycznych (na podstawie Uchwały Senatu KUL z dnia 28 maja 2015 r.), dziedziny nauk 

prawnych oraz dyscyplin „prawo kanoniczne, prawo”. Należy przez to rozumieć przynależność 

zarówno do prawa kanonicznego jak i prawa „ogólnego” oraz do dziedziny nauk teologicznych. W 

związku z powyższym zachodzi jeszcze potrzeba, na etapie działań naprawczych, przypisania 

stosownej liczby punktów ECTS obszarowi nauk humanistycznych. Będzie to nie tylko zgodne z 

przyjętą uchwałą ale i ze stanem faktycznym bowiem niektóre efekty kształcenia przynależą do 

dziedziny nauk teologicznych mieszczącej się w obszarze nauk humanistycznych. Kryterium zostało 

spełnione w pełni. 

1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi efektami kształcenia 

dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do którego/których kierunek ten 

został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku 

kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.), efekty kształcenia są także zgodne ze standardami kształcenia określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy. Efekty kształcenia zakładane dla 

ocenianego kierunku studiów, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, 

umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku pracy, 

oraz w dalszej edukacji.* 

Zakładane w jednostce efekty kształcenia odpowiadają przyporządkowaniu kierunku do obszarów 

nauk społecznych i humanistycznych, dziedzin nauk teologicznych i nauk prawnych oraz dyscyplin 

naukowych prawo kanoniczne i prawo w tym znaczeniu, że każdy poziom przyporządkowania 

znajduje swój odpowiednik w efektach. Efekty są realizowane na poziomie jednolitych studiów 

magisterskich o profilu ogólnoakademickim zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi. Efekty 

kierunkowe mieszczą się w granicach obszarowych efektów kształcenia.  Wg tabeli odniesień jeden 

efekt kierunkowy realizuje od jednego do trzech efektów obszarowych.  Strukturę złożoną z efektów z 

zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych należy uznać za prawidłową.  

Efekty kierunkowe zostały sformułowane zrozumiale, na co składa się klarowny język oraz ich 

konkretność. Dzięki temu mogą one stanowić punkt odniesienia przy weryfikacji poziomu ich 

realizacji. Wszystkie efekty kierunkowe  odnoszące się do wiedzy przewidują pogłębiony lub 

rozszerzony jej zakres. Nie mówią one wprost o kompetencjach badawczych, jednak ich treść 
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wskazuje na to, że studenci takie kompetencje nabywają podobnie jak kompetencje potrzebne do 

dalszej edukacji. Większość efektów odnosi się wprost do instytucji stanowiących potencjalny rynek 

pracy dla absolwentów lub przewiduje nabycie umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w 

Kościele i jego otoczeniu. W opinii studentów zostały one określone przejrzyście i zrozumiale oraz w 

są sprawdzalne. Zdaniem studentów efekty kształcenia uwzględniają zdobywanie przez studentów 

pogłębionej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności 

badawczej, na rynku pracy, i w dalszej edukacji. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

1.5 Program studiów dla ocenianego kierunku oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia, umożliwiają 

studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie kwalifikacji o poziomie 

odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla ocenianego kierunku o profilu ogólnoakademickim.* 

1.5.1. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, program studiów dostosowany jest do warunków określonych w standardach zawartych 

w przepisach wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy. 

1.5.2. Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z zakładanymi efektami 

kształcenia oraz uwzględnia w szczególności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem 

ocenianego kierunku.* 

1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące 

formy pracy ze studentami oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia, w tym w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co 

najmniej przygotowanie do prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, 

takie jak: formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, 

opracowanie i prezentacja wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich – udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu 

działalności badawczej związanej z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie 

wykonywanie prac badawczych przez studentów.* 

1.5.4. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych i dostosowany jest do efektów 

kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, przy uwzględnieniu nakładu pracy 

studentów mierzonego liczbą punktów ECTS. 

1.5.5. Punktacja ECTS jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności uwzględnia przypisanie modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni 

badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki związanej/związanych z ocenianym 

kierunkiem więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS.* 

1.5.6. Jednostka powinna zapewnić studentowi elastyczność w doborze modułów kształcenia w wymiarze 

nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej.* 

1.5.7. Dobór form zajęć dydaktycznych na ocenianym kierunku, ich organizacja, w tym liczebność grup 

na poszczególnych zajęciach, a także proporcje liczby godzin różnych form zajęć umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w szczególności w zakresie pogłębionej 

wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w 

działalności badawczej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość spełnia warunki określone przepisami prawa.* 

1.5.8. W przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 

zawodowe, jednostka określa efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, oraz zapewnia właściwą 

organizację praktyk, w tym w szczególności dobór instytucji o zakresie działalności odpowiednim 

do celów i efektów kształcenia zakładanych dla ocenianego kierunku oraz liczbę miejsc odbywania 

praktyk dostosowaną do liczby studentów kierunku. 

1.5.9. Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację 

programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia 

dla studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami 

lub instytucjami naukowymi. 

1.5.1. Nie dotyczy. 

1.5.2  Stan faktyczny wynika przede wszystkim z programu studiów oraz sylabusów poszczególnych 

przedmiotów. Na program studiów składają się przedmioty ogólnouniwersyteckie, kształcenia 

ogólnego, kształcenia kierunkowego, fakultatywne i specjalizacyjne („Prawa katolickich kościołów 

wschodnich”), praktyki, zajęcia językowe, technologie informatyczne i wychowanie fizyczne, których 
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treści zostały ukierunkowane w efektach kształcenia i skonkretyzowane w sylabusach. Treści 

programowe określono w jednakowy sposób dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Treści 

programowe zawarte w sylabusach dostępnych na stronie internetowej jednostki są zgodne z 

zakładanymi efektami kształcenia.  Zapewnienie zgodności z aktualnym stanem wiedzy jest 

szczególnie widoczne w zakresie prawa kanonicznego powszechnego i polskiego oraz prawa 

świeckiego (np. ”Prawoznawstwo”, „Prawa człowieka”). Kryterium można uznać za spełnione, tę 

konkluzję uzasadnia analiza treści programowych oraz zakładanych efektów kształcenia prowadząca 

do wniosku o ich zgodności i z aktualnym stanem wiedzy. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

 

1.5.3 Stosowane w jednostce metody kształcenia charakteryzują się dużym stopniem zróżnicowania. 

Analiza sylabusów wskazuje na to, że wykorzystuje się m.in. formę wykładów, przy czym na 

wizytowanych  zajęciach wykłady zawierały pewne elementy interaktywne polegające na tym, że 

wykładowca zwracał się do studentów o zajmowanie stanowiska oraz animował dyskusję. Ponadto w 

ramach ćwiczeń i konwersatoriów stosuje się metody aktywizujące studentów, wśród niech 

prezentacje ustne i multimedialne, omówienia orzecznictwa (zajmujące szczególnie ważne miejsce 

wśród metod aktywizujących studentów) i dyskusje, pisanie opinii prawnych w ramach kliniki prawa 

oraz na zajęciach, dyskutowanie założeń badawczych, tez i fragmentów prac na seminariach. Ważną 

rolę wśród metod nauczania ogrywają praktyki oraz wizyty studentów w instytucjach będących 

przedmiotem wykładów, np. wyjazdy do Nuncjatury Apostolskiej oraz do Sekretariatu Konferencji 

Episkopatu Polski. Zajęcia odbywają się zarówno z, jak i bez udziału środków multimedialnych oraz, 

w ograniczonym stopniu, metodą kształcenia na odległość mającą znaczenie wyłącznie pomocnicze i 

marginalne w stosunku do tradycyjnych metod kształcenia.  

Udział studentów w badaniach jest niewielki. Ogranicza się przede wszystkim do własnych projektów 

badawczych dyskutowanych na seminariach z prowadzącym zajęcia oraz z grupą seminaryjną. 

Studenci są jednak uczeni metod badawczych w poświęconym temu zagadnieniu przedmiocie. Za 

przejaw dostępu studentów do badań można uznać ich udział w Ogólnopolskim Konkursie Prawa 

Kanonicznego. 

W opinii studentów metody kształcenia stosowane na wizytowanym kierunku dostosowane są do 

założonych efektów kształcenia, uwzględniają konieczność samodzielnej nauki i pracy własnej 

studentów, a także aktywizującymi formami pracy takimi jak symulacja procesów małżeńskich, 

szerokie wykorzystanie dostępnego orzecznictwa czy redagowanie pism procesowych i umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Studenci zachęcani są również do aktywnego 

udziału w klinice prawa – sekcji prawa kanonicznego. 

Ocena spełnienia tego kryterium jest pozytywna z zastrzeżeniem, że  należy wzmocnić bezpośredni 

udział studentów w badaniach. Ocenę uzasadnia duże zróżnicowanie metod dydaktycznych 

pozwalających studentom osiągnąć zakładane efekty kształcenia oraz niepełne wykorzystanie 

potencjału studentów w badaniach. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

 

1.5.4. Przyjęty w jednostce czas kształcenia wynosi 2970 godzin na studiów stacjonarnych, 

natomiast na studiach niestacjonarnych wynosi 1740. Okres studiowania obejmuje 10 semestrów 

rozłożonych na pięć lat. Powyższy czas trwania nauki pozwala zrealizować w pełni wszystkie efekty 

kształcenia. Powyższą ocenę uzasadnia liczba godzin, łącznie z godzinami pracy własnej studentów w 

powiązaniu z założeniem, że nakład pracy studentów musi odpowiadać 60 punktom ECTS, aby 

zaliczyć rok studiów i 300 punktom ECTS, aby ukończyć cały program zgodnie z planem i 

programem studiów. Liczba godzin w poszczególnych modułach kształcenia jest następująca: moduł 

ogólnouniwersytecki - 105 godz.; moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, 525 godz.; moduł 

przedmiotów kształcenia kierunkowego - 1740 godz., moduł wychowania fizycznego – 60 godz., 

moduł zajęć z języka obcego – 180  godzin, moduł przedmiotów do wyboru - 150 godzin, moduł 
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technik informatycznych – 15 godzin oraz moduł praktyk – trzy tygodnie. 

Przedstawione dokumenty świadczą o tym, że w wyżej określonych ramach czasowych mogą być 

zrealizowane wszystkie efekty kształcenia. Powyższa uwaga dotyczy także czasu nauki przypisanego 

poszczególnym modułom kształcenia. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

 

1.5.5. Przyjęty w jednostce system punktacji ECTS zakłada osiągnięcie przez studenta 300 punktów 

za realizację 10 semestrów studiów, przy czym na jeden rok akademicki przypada 60 punktów. Jeden 

punkt ECTS przypada odpowiada ok. 25 godzinom kontaktowym pracy studenta. Prawie wszystkie 

prowadzone w jednostce moduły są powiązane z badaniami prowadzonymi w dziedzinie nauk 

prawnych. Tylko niewielka ilość punktów ECTS - mniej niż 5% ich ogólnej liczby - została 

powiązana z badaniami prowadzonymi w dziedzinie nauk teologicznych „Wybrane zagadnienia z 

teologii moralnej”, „Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej”,. Do nauk teologicznych nie 

należy wliczać „Teologii prawa kanonicznego”, która przynależy do dziedziny nauk prawnych. 

Powyższe reguły punktacji są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. Kryterium zostało 

spełnione w pełni. 

 

1.5.6. Elementy uelastyczniające proces nauczani w jednostce składają się  moduł zajęć z języka 

obcego (9 punktów ECTS/180 h), moduł przedmiotów fakultatywnych (17 punktów ECTS/165 

godzin), moduł praktyk (15 punktów ECTS), moduł seminarium dyplomowego (32 punkty ECTS/180 

godzin) oraz specjalizacja prawa katolickich Kościołów wschodnich (24 punkty ECTS). Studenci mają 

zapewnioną elastyczność wyboru modułów kształcenia poprzez wybór specjalizacji, zajęć 

fakultatywnych, seminariów oraz lektoratów języka obcego. W opinii studentów oferta ta jest 

wystarczająca. Powyższe dane pozwalają uznać kryterium za nie całkiem spełnione. Pozytywną ocenę 

uzasadnia to, że ogólna liczba punktów z zajęć do wyboru wynosi 97.  Kryterium zostało spełnione w 

pełni. 

 

1.5.7. W jednostce wykorzystuje się różnorodne formy zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria, proseminaria, seminaria, lektoraty, konsultacje, praktyki oraz wizyty w instytucjach – 

wszystkie dopasowane do zakładanych efektów kształcenia oraz stosowane elastycznie. Na studiach 

stacjonarnych przewidziano w większości przypadków 30 godzin ćwiczeń, a wyjątkowo 45 i 15, co 

wystarcza, aby przekazać umiejętności i kompetencjie społecznyche. Liczebność grup została 

wyznaczona uchwałą Senatu KUL nr (724/II/18). Przewiduje ona minimalną liczbę studentów dla 

wykładu 150 osób, dla ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów, zajęć z wychowania 

fizycznego – 20 osób, dla proseminariów, wykładów fakultatywnych i monograficznych – 10 osób i 6 

osób dla seminariów magisterskich. Ze względu na niewielką ogólną ilość studentów powyższe 

wielkości bywają przekraczane w bardzo niewielkim stopniu. W Raporcie samooceny stwierdzono 

wykorzystanie metod kształcenia na odległość, jednak w istocie elementy e-learningu nie są 

praktykowane jako samodzielna forma zajęć. Mają one marginalne znaczenie, choć stworzono w 

jednostce ramy regulacyjne do ich stosowania. Zdaniem studentów program studiów na kierunku 

prawo kanoniczne obejmuje różnorodne formy zajęć, umożliwiając zdobycie założonych efektów 

kształcenia, w tym kompetencji społecznych. Kryterium należy uznać za spełnione, bowiem uzasadnia 

to duża ilość ćwiczeń i konwersatoriów w stosunku do wykładów oraz niewielka liczba studentów 

kierunku w grupach. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

 

1.5.8. W programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe w 

wymiarze 3 tygodni. Określono dla nich 8 efektów kształcenia – 2 odnoszące się do wiedzy, 2 

odnoszące się do umiejętności i 4 odnoszące się do kompetencji społecznych. Sposób zorganizowania 

oraz nadzorowania praktyk nie budzi istotnych wątpliwości z wyjątkiem mało rozbudowanego oceny 
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przebiegu i rezultatu praktyk. Uczelnia ogranicza się do stwierdzenia odbycia praktyk oraz przyjęcia 

do wiadomości czynności wykonywanych przez praktykanta, jednak bez oceny stopnia spełnienia 

efektów kształcenia. Zdaniem studentów zasady odbywania praktyk są studentom znane a przyjęte 

rozwiązania ocenili pozytywnie. Kryterium jest zasadniczo spełnione, jednakże należy szerzej 

opisywać przebieg i realizację efektów kształcenia oraz rozważyć rozszerzenie kręgu podmiotów, w 

których odbywają się praktyki na instytucje świeckie ze względu na zapotrzebowanie na rynku pracy 

na prawników rozumiejących różnorakie uwarunkowania faktyczne i prawne. Kryterium zostało 

spełnione w pełni. 

 

1.5.9. Umiędzynarodowienie kształcenia wyraża się przede wszystkim w jego treściach 

programowych podporządkowanych nie tylko wymaganiom prawa krajowego ale i Stolicy 

Apostolskiej („Zarządzenia Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego celem właściwego 

wprowadzania w życie Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana”). Studenci mają możliwość 

uczestnictwa wykładach w językach obcych np. „Management of Church property” (język angielski) 

oraz „Derecho eclesiástico del Estado polaco” (język hiszpański), w tym w wykładach prowadzonych 

przez zagranicznych wykładowców. Udział wykładów w językach obcych w puli wykładów 

fakultatywnych wynosi 20%. W wykładach oferowanych w jednostce uczestniczą studenci z krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej oraz z USA. Część pracowników jest zaangażowana w publikacje o 

wymiarze międzynarodowym oraz prezentuje wykłady w zagranicznych uczelniach jak również 

prowadzi działalność praktyczną w wymiarze międzynarodowym zwłaszcza w Stolicy Apostolskiej. 

Współpraca z innymi uczelniami odbywa się ponadto w ramach programów MOST i ERASMUS. 

Zdaniem studentów program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu w ograniczonym zakresie – 

jednostka nie prowadzi studiów w językach obcych na kierunku prawo kanoniczne, studenci mogą 

skorzystać z zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim (1) lub hiszpańskim (1), bądź 

uczestniczyć w wykładach profesorów wizytujących. Studenci zagraniczni realizujący studia w 

wizytowanej jednostce uczestniczyli dotąd w zajęciach prowadzonych w języku polskim. W opinii 

studentów poziom umiędzynarodowienia programu studiów jest niewystarczający. Kryterium należy 

uznać za spełnione, ale mimo iż większość aspektów działania jednostki posiadają wymiar 

międzynarodowy na nawet uniwersalny przez programowe i praktyczne powiązanie ze Stolicąa 

Apostolską oraz dzięki współpracy z instytucjami kościelnymi w Europie Środkowej i Wschodniej, to 

zaleca się dalsze doskonalenie oferty. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

1.6 Polityka rekrutacyjna umożliwia właściwy dobór kandydatów. 

1.6.1. Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia kształcenia na 

ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwzględniają zasadę zapewnienia im 

równych szans w podjęciu kształcenia na ocenianym kierunku.  

1.6.2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają 

identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do 

efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów. 

Polityka rekrutacyjna jednostki opiera się na uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Jana Pawła II z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego  (…) 727/II/28 

oraz załączniku do ww. uchwały. Akt ten stanowi, że przyjmowanie studentów na kierunek prawo 

kanoniczne, na studia jednolite magisterskie, opiera się na kryterium konkursu świadectw dojrzałości, 

przy czym punktowane są wyniki z przedmiotów: a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub 

matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego). W przypadku zaliczenia więcej niż jednego z 

ww. przedmiotów bierze się pod uwagę ten, z którego kandydat otrzymał najlepszą ocenę; b) język 

polski (25% wyniku końcowego); 3) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). Przez 

zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie na egzaminie maturalnym przynajmniej 30% 

wymaganych punktów. Wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego przelicza się 
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na skalę 100 punktową zgodnie z algorytmem określonym w § 5 pkt. 5 wspomnianej wyżej uchwały. 

Skala punktacji uwzględnia to, czy egzamin był zdawany na poziomie podstawowym, czy 

rozszerzonym. W przypadku egzaminów z języka nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym 

kandydatowi, który otrzymał 75 % punktów przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego. 

Kandydaci są przyjmowani w ramach liczby miejsc przyznanych dla poszczególnych kierunków 

studiów. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego są zwolnieni z całości postępowania 

kwalifikacyjnego albo z elementu postępowania kwalifikacyjnego, a ponadto są zwolnieni z opłaty 

rekrutacyjnej. W jednostce przewidziano możliwość zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w 

innych uczelniach, decyzją dziekana, na podstawie potwierdzających to dokumentów. Dokumenty te 

powinny określać liczbę godzin, opis przedmiotu, literaturę podstawową i uzupełniającą oraz warunki 

zaliczenia przedmiotu wraz z punktacją ECTS. W przypadku braku zgodności z efektami kształcenia 

kierunku – student zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotu. Przyjęte w jednostce zasady 

postępowania rekrutacyjnego zapewniają właściwy dobór kandydatów do zgodnie z kierunkiem 

studiów i poziomem kształcenia oraz zapewniają im równość szans. Postępowanie rekrutacyjne 

promuje osoby predysponowane do studiowania kierunku przez dobór przedmiotów oraz promowanie 

laureatów i finalistów olimpiad. Ww. procedury nie zawierają żadnych elementów 

dyskryminacyjnych. Zdaniem studentów rekrutacja na studia jest przejrzysta i równa wobec 

wszystkich kandydatów. Proces rekrutacji uwzględnia osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych. Przez studentów – ze względu na powyższe - proces rekrutacji oceniony został w 

pełni pozytywnie.  

Kryterium zostało spełnione w pełni, gdyż akty wewnętrzne jednostki w wystarczająco precyzyjny 

sposób regulują zasady uznawania efektów kształcenia poza nią oraz przewidują instrumenty oceny 

ich adekwatności do efektów kształcenia założonych dla kierunku prawo kanoniczne. 

1.7  System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. * 

1.7.1. Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych 

efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne sprawdzenie i 

ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia, w tym w szczególności w zakresie 

pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w 

działalności badawczej, na każdym etapie procesu kształcenia, także na etapie przygotowywania pracy 

dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego, oraz w odniesieniu do wszystkich zajęć, w tym 

zajęć z języków obcych. 

1.7.2. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, 

wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. W przypadku prowadzenia kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowane są metody weryfikacji i oceny efektów 

kształcenia właściwe dla tej formy zajęć.* 

1.7.1 Stosowane  w jednostce metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są zróżnicowane. 

Są to egzaminy pisemne lub ustne, kolokwia śródsemestralne i prezentacje. Kryteria oceny zostały 

sformułowane w sylabusach z różnym stopniem dokładności. Uwaga ta dotyczy także lektoratów i 

procesu dyplomowania. Sprawdzaniu efektów kształcenia w ramach lektoratu z języka angielskiego 

(CEF A-2 2014/2015) jest mało precyzyjne („pozytywna ocena z 2-3 testów w semestrze”). Nie 

budząca zastrzeżeń skala ocen wynika z § 20 ust. 6 Regulaminu Studiów KUL. Dostęp do kryteriów 

oceny oraz powiązań z efektami jest łatwy przez stronę internetową uczelni, gdzie zamieszczono 

sylabusy. Stosunkowo słaby jest system weryfikacji efektów osiąganych w czasie praktyk. Jego 

słabość wynika przede wszystkim z ograniczenia się jednostki do potwierdzenia odbycia praktyk. 

Metody oceny stosowane na seminariach magisterskich uwzględniają cząstkowe postępy w pisaniu 

pracy oraz uwzględniają umiejętność stosowania metod badawczych właściwych dla prac 

magisterskich.  
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Zdaniem studentów szczegółowe informacje na temat programu nauczania, założonych efektów 

kształcenia i metod ich oceniania znajdują się w sylabusach, które są przedstawiane na pierwszych 

zajęciach, jak i są dostępne na stronie internetowej Wydziału. Zasady zaliczania przedmiotu są 

przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach w semestrze przez nauczycieli akademickich i są 

bezwzględnie przestrzegane. Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności odbywa się poprzez kolokwia, 

zaliczenia, testy, egzaminy pisemne i ustne, udział i aktywność na zajęciach. Studenci mają dostęp do 

swoich prac zaliczeniowych oraz mogą uzyskać informację na temat popełnionych w celu ich 

wyeliminowania. 

Stan faktyczny ustalony na podstawie dokumentów oraz informacji pozyskanych w czasie wizytacji 

pozwala na stwierdzenie, że kryterium 1.5.7 zostało spełnione, działań doskonalących należy 

oczekiwać w odniesieniu do zaliczania praktyk. Powyższą ocenę uzasadnia to, że  kryteria zawarte w 

sylabusach odnoszą się do wszystkich efektów kształcenia, co potwierdzają także prace 

śródsemestralne oraz dyplomowe. Dokumentacja praktyk opisuje czynności wykonywane przez 

praktykantów, lecz nie analizuje powiązań pomiędzy tymi działaniami a efektami kształcenia. 

Kryterium zostało spełnione w pełni. 

 

1.7.2. Instrumentem zapewnienia przejrzystości systemu sprawdzania i oceniania efektów kształcenia 

jest to, ze wszystkie jego elementy zostały uregulowane w aktach normatywnych Uczelni oraz 

wizytowanej jednostki oraz sprecyzowane w sylabusach przedmiotów. Wszystkie akty wewnętrzne 

konstytuujące system oceny oraz sylabusy są łatwo dostępne na stronie internetowej jednostki bez 

potrzeby posiadania hasła dostępu. Niewysoki jest stopień uniformizacji wizualnej strony prac 

etapowych, nie zawsze informujących na kartach egzaminacyjnych o nazwie przedmiotu. Oceny z 

niektórych przedmiotów są bardzo wysokie dla wszystkich prac, co może budzić wątpliwości co 

rzetelności oceny, jednak w odniesieniu to takich zjawisk podjęto z jednostce działania korygujące 

(rozmowy z egzaminatorami), co przywraca wiarygodność ocenianemu procesowi. Niektóre prace 

dyplomowe są ocenione zbyt wysoko, zważywszy, że mają charakter opisowy. Reguły formalne ani 

prace etapowe i proces dyplomowania nie zawierają żadnych elementów podważających 

porównywalność wyników i oceniania. Skala ocen oraz charakter powiązań między zakładanymi 

efektami pozwalają egzaminatorom na ocenę stopnia osiągnięcia efektów. Obecnie jednostka nie 

oferuje zajęć prowadzonych na odległość jako odrębnej formy dydaktycznej, dlatego metody 

weryfikacji pozostają tradycyjne tam gdzie w ramach zajęć stosuje się bardzo ograniczone elementy e-

learningu. 

Formy sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności są zdaniem studentów obiektywne i przejrzyste 

oraz pozwalają sprawdzić efekty w każdym obszarze kształcenia. System oceny osiągnięć jest 

zorientowany na proces uczenia się poprzez ciągłą weryfikację postępów w nauce oraz uwzględnienie 

aktywności studenta na zajęciach. System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie 

postępów w uczeniu się oraz ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów 

kształcenia na każdym jego etapie. 

Stan faktyczny ustalony w jednostce pozwala na stwierdzenie, że kryterium jest spełnione w pełni.  

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 2 

Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej w pełni zabezpieczają realizację procesu kształcenia, 

prowadzone w jednostce badania naukowe stanowią bardzo dobrą podstawę dla nauczycieli i studentów w 

uzyskiwaniu jak najlepszych wyników nauczania. Polityka kadrowa w pełni zabezpiecza potrzeby 

pracowników, jest pozytywnie oceniona przez pracowników. 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 2 
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2.1 Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający realizację 

programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku 

studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego 

kierunku. Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe odpowiada 

wymogom prawa określonym dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w 

stosunku do liczby studentów ocenianego kierunku.* 

Zgodnie z Raportem samooceny do minimum kadrowego kierunku „prawo kanoniczne” Uczelnia 

zgłosiła 15 nauczycieli akademickich, w tym 8 w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich 

oraz 7 w grupie nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. ZO przeprowadził ocenę spełnienia 

wymagań dotyczących minimum kadrowego na podstawie przesłanej dokumentacji, dokumentów 

przedstawionych podczas wizytacji i rozmów przeprowadzonych z władzami Wydziału. W ocenie 

uwzględniono w szczególności posiadane stopnie naukowe i specjalizację naukową oraz dorobek 

nauczycieli akademickich. Sprawdzono również obciążenia dydaktyczne w bieżącym roku 

akademickim oraz złożone oświadczenia o wliczeniu do minimum kadrowego. Kopie dyplomów 

znajdujące się w teczkach zostały poświadczone za zgodność z oryginałem. We wszystkich teczkach 

znajdują się dokumenty potwierdzające uzyskanie stopni i tytułów naukowych. Umowy o pracę 

zawierają wymagane prawem elementy. Po dokonanej analizie pod względem formalnym akt, osób 

które wchodzą w skład minimum kadrowego na kierunku ,,prawo kanoniczne”, należy uznać, iż 

zostały spełnione warunki określone w § 13 ust. 1, § 13 ust. 2 oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1370.). 

Podczas weryfikacji teczek osobowych, a w szczególności oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

wliczenie do minimum kadrowego, stwierdzono, iż wszystkie osoby zgłoszone do minimum 

kadrowego spełniają warunki określone w art. 112a ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Kwalifikacje naukowe nauczycieli 

akademickich potwierdzają odpowiednie dokumenty zawarte w ich teczkach osobowych. 

Deklarowane doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich znajduje odzwierciedlenie w 

dokumentacji – świadectwach pracy. 

W minimum kadrowym wykazano 15 pracowników naukowo – dydaktycznych. Z tej liczby, 7 –iu 

pracowników ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora posiada dorobek w dyscyplinie prawo 

kanoniczne, natomiast jeden pracownik ze stopniem dr hab.  – w dziedzinie nauk teologicznych. 

Spośród pracowników ze stopniem doktora, 5-ciu posiada dorobek w dyscyplinie prawo kanoniczne, 

jeden – w dyscyplinie prawo, jeden – w dziedzinie nauk teologicznych. Wszyscy pracownicy 

zgłoszeni do minimum kadrowego są czynnymi naukowcami, posiadającymi znaczący dorobek 

naukowy, w tym badawczy i doświadczenie dydaktyczne.  

Proporcja liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów 

kierunku spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1370.);i wynosi ok 1:19,7. 

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający 

realizację programu studiów w obszarach nauk: społecznych, humanistycznych, w zakresie dziedzin 

nauk: prawnych, teologicznych, dyscyplin: prawo kanoniczne, prawo. Struktura kwalifikacji 

nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym 

dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w stosunku do liczby 

studentów ocenianego kierunku. 

Przedstawione przez Uczelnię dane o aktywności naukowej pracowników stanowiących minimum 

kadrowe pozwalają na przyjęcie, iż ich dorobek, a także struktura kwalifikacji odpowiadają efektom 

kształcenia przyjętym i realizowanym na ocenianym kierunku. Dla kierunku wskazano dyscypliny: 
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prawo kanoniczne i prawo (dziedzina nauk prawnych), a także dziedzinę nauk teologicznych (uchwała 

Senatu KUL z 28 maja 2015 r., nr 754/IV/8) poszczególne efekty kształcenia rzeczywiście określone 

dla kierunku obejmują m.in. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne adekwatne do w/w 

dziedzin i dyscyplin. Treść dokumentów stanowiących podstawę ustaleń faktycznych nie nasuwa 

wątpliwości co do zgodności stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym. 

Kryterium zostało spełnione w wpełni. 

2.2 Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje dydaktyczne 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne do realizowanego 

programu i zakładanych efektów kształcenia. W przypadku, gdy zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, kadra dydaktyczna jest przygotowana do prowadzenia zajęć w tej formie.* 

Zajęcia na kierunku prowadzi 15 pracowników naukowo – dydaktycznych zgłoszonych do minimum 

kadrowego oraz 22 innych pracowników naukowo – dydaktycznych. Pracownicy ci są czynnymi 

naukowcami, posiadającymi znaczący dorobek naukowy, w tym badawczy i doświadczenie 

dydaktyczne. Przydziału poszczególnych przedmiotów dokonuje się zgodnie z dorobkiem naukowym 

pracownika i doświadczeniem dydaktycznym. Kadra dydaktyczna jest przygotowana do prowadzenia 

zajęć, pozostając w zgodzie z posiadanym dorobkiem naukowym i doświadczeniem, w tym przy 

wykorzystaniu platformy e-KUL., umożliwiającej wprowadzenie elementów zdalnej nauki, udostępnianie 

materiałów i pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej, tworzenie testów i zadań do nauki i 

kontroli osiągnięć studenta. Dział Teleinformatyczny KUL prowadzi dla pracowników naukowo-

dydaktycznych warsztaty z zakresu wykorzystania platformy e-KUL w dydaktyce. 

Analiza dokumentów przedstawionych przez Uczelnię, w tym przydziału zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych pracowników, a także ustalenia własne ZO przeprowadzone m.in. w trakcie hospitacji 

zajęć dydaktycznych pozwalają przyjąć, iż pracownicy prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku 

posiadają  dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje 

dydaktyczne adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. Treść 

dokumentów stanowiących podstawę ustaleń faktycznych nie nasuwa wątpliwości co do zgodności 

stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym i spełnienia tegoż kryterium oceny. 

Kryterium zostało spełnione w pełni. 

2.3 Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli akademickich do 

podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz sprzyja 

umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 

Podstawą polityki kadrowej jest wieloaspektowa ocena nauczycieli akademickich w zakresie 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, przeprowadzana zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora KUL z dnia 30 stycznia 2014 r. Za rozwój naukowy pracowników odpowiadają przede 

wszystkim kierownicy katedr. W przyjętej na Uczelni procedurze, otwarcie przewodu doktorskiego 

dla pracownika uzależnione jest od pozytywnej oceny Rady Instytutu poprzedzonej autoreferatem 

kandydata oraz dyskusją nad przedstawionymi tezami. W postępowaniach habilitacyjnych i 

profesorskich procedurę poprzedza stanowisko wewnętrznej komisji powoływanej przez Radę 

Wydziału. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na ocenianym kierunku organizują i biorą 

udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, uczestniczą w publikacjach krajowych i 

obcojęzycznych, realizują praktyki w instytucjach kościelnych – Stolicy Apostolskiej, sądach 

kościelnych, kuriach diecezjalnych i zakonnych, odbywają staże naukowe w zagranicznych ośrodkach 

naukowych, uczestniczą w grantach badawczych. Struktura wiekowa pracowników, w tym 

samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora, jest 

relatywnie korzystna. 

Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli akademickich 

do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz sprzyja 

umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 
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Aktywność naukową pracowników Jednostki należy ocenić wysoko, szczególnie na polu wymiany 

zagranicznej. Świadczy o tym  treść dokumentów przedstawionych przez Uczelnię, która nie nasuwa 

wątpliwości co do zgodności stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym. 

Znajduje ona potwierdzenie we własnych ustaleniach ZO, dokonanych m.in. na spotkaniu z 

pracownikami Jednostki. Kryterium należy uznać za spełnione w pełni. 

2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy, 

odpowiadającego/odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do którego/których został 

przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie/dziedzinach nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, 

do których odnoszą się efekty kształcenia.* 

Badania naukowe prowadzone przez Jednostkę pozostają w ścisłym związku z dziedzinami i 

dyscyplinami, do których odnoszą się efekty kształcenia przyjęte dla ocenianego kierunku. 

Najważniejszym polem badań prowadzonych przez Jednostkę są zagadnienia prawa kanonicznego. 

Przedsięwzięcia badawcze pracowników Jednostki obejmują: prawo małżeńskie, prawo sakramentów 

świętych, kościelne prawo karne i procesowe, normy ogólne prawa kanonicznego, normy o 

chrześcijanach, prawo konstytucyjne Kościoła (ustrój hierarchiczny Kościoła), prawo katolickich 

Kościołów wschodnich, kościelne prawo administracyjne i publiczne, prawo kanonizacyjne, prawo 

instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto jednostka posiada 

bogatą tradycję badań z zakresu historii prawa (dyscyplina prawo), którą z powodzeniem kontynuuje. 

Część pracowników powiększa także dorobek adekwatny do dziedziny  nauki teologiczne.  

Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszarów nauk: społecznych i teologicznych w 

dziedzinach nauk: prawnych i teologicznych, w dyscyplinach prawo kanoniczne i prawo. Pozycję 

Jednostki wśród innych krajowych ośrodków akademickich prowadzących badania w zakresie prawa 

kanonicznego i wyznaniowego należy określić jako najwyższą. Jest to okoliczność notoryjna 

powszechnie, co koreluje z ustaleniami poczynionymi w oparciu o dokumenty przedstawione ZO w 

trakcie wizytacji, publikacje pracowników Jednostki udostępnione na miejscu i rozmowy z 

pracownikami Jednostki. Treść dokumentów przedstawionych przez Uczelnię nie nasuwa wątpliwości 

co do zgodności stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym. Kryterium zostało 

spełnione w pełni. 

2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane w projektowaniu  

i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

Zdecydowana większość pracowników Jednostki jest aktywna naukowo i prowadzi zajęcia 

dydaktyczne adekwatne do dorobku naukowego. Program kształcenia na ocenianym kierunku 

powstaje w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez Jednostkę. Bardzo często wyniki badań są na 

bieżąco wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć, pozwalają na przygotowanie pomocy 

dydaktycznych dla studentów (np. podręczników, wyborów źródeł, kursów e-learningowych). Wyniki 

badań, opublikowane w postaci monografii, artykułów, komentarzy do przepisów prawnych, i innych 

publikacji naukowych, znajdują odbiór zarówno wśród studentów kierunku, jak i wśród osób 

pracujących w administracji kościelnej (kancelaria parafialna, kuria diecezjalna, poradnia rodzinna i 

prawna) i sądownictwie kościelnym (sędzia, notariusz, adwokat i inne) oraz wśród studentów i 

aplikantów przygotowujących się do wykonywania takich zawodów.  

Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane w projektowaniu i 

doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

Wpływ badań naukowych prowadzonych przez pracowników na proces kształcenia jest 

bezdyskusyjny. Można wręcz stwierdzić, iż program kształcenia na ocenianym kierunku, 

przygotowany przez Jednostkę, m.in. w oparciu o wyniki badań naukowych jej pracowników stanowi 

punkt odniesienia dla innych uczelni krajowych, prowadzących kształcenie na kierunku prawo 

kanoniczne. Jest to okoliczność notoryjna powszechnie, co koreluje z ustaleniami poczynionymi w 

oparciu o dokumenty przedstawione ZO w trakcie wizytacji. Treść dokumentów przedstawionych 
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przez Uczelnię nie nasuwa wątpliwości co do zgodności stanu przedstawionego w dokumentach ze 

stanem rzeczywistym i spełnienia kryterium. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 3 

Współpraca jednostki z otoczeniem społecznym w pełni zabezpiecza proces konsultacji społecznych w 

odniesieniu do ustalania standardów kształcenia akademickiego, treści nauczania.  

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 3 

a) wzmocnienie współpracy z instytucjami świeckimi 

3.1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, w tym  

z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału przedstawicieli 

tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich realizacji, organizacji praktyk 

zawodowych, w przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku praktyki te zostały 

uwzględnione.* 

Jednostka stworzyła szeroką sieć współpracy o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Centralne w 

niej miejsce zajmują powiązania ze Stolicą Apostolską noszące cechy podporządkowania w zakresie 

programu. Ponadto jednostka współpracuje z konferencjami biskupów – polską i konferencjami 

czterech krajów Europy środkowej i wschodniej. Jednostkę łączą więzi współpracy z kuriami 

diecezjalnymi, sądami kościelnymi i w mniejszym stopniu sądami świeckimi (Sąd Okręgowy w 

Kaliszu), kuriami diecezjalnymi i parafiami jak również z trzema  kancelariami prawnymi, prasą oraz 

telewizją. Znaczna część tej współpracy bezpośrednio przekłada się na zdobywanie kwalifikacji przez 

studentów zwłaszcza w ramach praktyk. Zakres podmiotowy współpracy obejmuje też Instytut 

Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademią Nauk O. w Lublinie, 

Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Stowarzyszenie Absolwentów i 

Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Znaczna część wymienionych wyżej podmiotów to potencjalni 

pracodawcy, część zaś stanowi forum artykulacji potrzeb środowiskowych i prezentacji dorobku 

naukowego. Stolica Apostolska, wywiera istotny wpływ na kształtowanie procesu kształcenia oraz 

efektów kształcenia i ich weryfikacji.  

Cechą charakterystyczną współpracy jednostki z otoczeniem jest bardzo niewielki w niej udział 

organizacji świeckich. Instytucje świeckie stanowią niewykorzystany potencjał wsparcia 

merytorycznego w budowaniu efektów kształcenia oraz rynek pracy dla absolwentów. Stan faktyczny 

pozwala stwierdzić, że kryterium zostało spełnione w pełni.  

3.2 W przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych 

reprezentujących otoczenie społeczne, gospodarcze lub kulturalne, sposób prowadzenia i organizację tych 

studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomiędzy uczelnią a danym podmiotem. * 

Nie dotyczy. 

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu 

kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a 

także prowadzenie badań naukowych 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 4  

Jednostka dysponuje infrastrukturą umożliwiającą realizację programu kształcenia i osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia. Zaplecze infrastrukturalne pozwala prowadzić (inicjować) 

badania naukowe zarówno nauczycielom akademickim i studentom. 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 4 

a) dalsze doskonalenie w zakresie nowych technologii w procesie dydaktycznym  

4.1 Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym laboratoriów badawczych ogólnych i 

specjalistycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby studentów oraz do 

prowadzonych badań naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do laboratoriów w celu wykonywania 

zadań wynikających z programu studiów oraz udziału w badaniach.* 

Jednostka korzysta z pomieszczeń w Collegium Jana Pawła II oraz Collegium Iuridicum, należących 
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do KUL. Ponadto, na organizację sesji naukowych z bazy dydaktycznej Uczelni Instytut wykorzystuje 

aule w Gmachu Głównym KUL. Baza lokalowa obejmuje w budynku Collegium Jana Pawła II m.in.: 

sale wykładowe – 6; sale seminaryjne – 5; pracownie komputerowe – 2 na ok. 20 stanowisk. W 

budynku Collegium Iuridicum Jednostka wykorzystuje dla ocenianego kierunku 13 sal. W Collegium 

Jana Pawła II dwie sale posiadają specjalistyczny sprzęt: C-613 jest tzw. Salą Symulacji Procesowych, 

C-737 jest tzw. Salą Mediacji. Studenci mają dostęp do 88 komputerów i Internetu bezprzewodowego. 

Liczba studentów wynosi 434.  

Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym specjalistycznych są dostosowane do 

potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby studentów oraz do prowadzonych badań 

naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do infrastruktury w celu wykonywania zadań 

wynikających z programu studiów oraz udziału w badaniach. 

Nauczanie na kierunku prawo kanoniczne nie wymaga specjalistycznych laboratoriów, ani sprzętu 

technicznego. Sala symulacji procesowej, czy też sala mediacji są korzystnym uzupełnieniem bazy, ale 

nie są konieczne do realizacji efektów kształcenia. Przy niewielkiej liczbie studentów na kierunku, 

liczba i pojemność sal oddanych na potrzeby kierunku jest całkowicie wystarczająca. Także w opinii 

studentów jednostka dysponuje infrastrukturą niezbędną do prowadzenia zajęć na kierunku prawo 

kanoniczne. Uczelnia udostępnia studentom sale dydaktyczne poza czasem zajęć, np. na potrzeby 

spotkań kół naukowych czy też sesji naukowych. O właściwym stanie bazy dydaktycznej świadczy 

treść dokumentów przedstawionych przez Uczelnię, która nie nasuwa wątpliwości co do zgodności 

stanu przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym. Znajduje ona potwierdzenie we 

własnych ustaleniach ZO, dokonanych m.in. w ramach lustracji pomieszczeń dydaktycznych. 

W opinii studentów jednostka dysponuje infrastrukturą niezbędną do prowadzenia zajęć na kierunku 

prawo kanoniczne. Studenci mają dostęp do komputerów i Internetu na terenie Wydziału, w bibliotece 

oraz akademikach studenckich. Uczelnia udostępnia studentom sale dydaktyczne poza czasem zajęć, 

np. na potrzeby spotkań kół naukowych czy też sesji naukowych. Kryterium należy uznać za spełnione 

w pełni. 

4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych i 

informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej w sylabusach, oraz do 

Wirtualnej Biblioteki Nauki.* 

Studenci mają do dyspozycji bibliotekę Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego z czytelnią – 

26 329 woluminów. Zasoby biblioteki powstają głównie w oparciu o realizację norm o 

obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Co roku ok. 100.00 zł Uczelnia przeznacza na zakup 

nowych książek do Biblioteki. W czytelni studenci mają dostęp do programu Lex Optima. Uczelnia 

zapewnia dostęp do WBN. Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych daje studentom 

jednoczesny dostęp do informacji o zbiorach innych bibliotek naukowych w Lublinie.  

W ramach wizytacji sprawdzono dostępność pozycji literatury naukowej zalecanych studentom. 

Dokonano losowego wyboru 4 kart przedmiotów. 

1. Przedmiot: „Prawo wyznaniowe”. W zasobach biblioteki brakuje jednej z 12 pozycji literatury 

podstawowej i uzupełniającej.  

2. Przedmiot: „Kościelne prawo majątkowe”. W zasobach biblioteki nie brakuje żadnej z 12 

pozycji literatury podstawowej i uzupełniającej.    

3. Przedmiot: „Prawo zakonne”. W zasobach biblioteki nie brakuje żadnej z 9 pozycji literatury 

podstawowej i uzupełniającej. 

4. Przedmiot: „Filozofia prawa”. W zasobach biblioteki brakuje jednej z 20 pozycji literatury 

podstawowej i uzupełniającej. 

 

Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych 

i informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej w sylabusach, 
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oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Zasoby biblioteczne Uczelni, dedykowane potrzebom ocenianego kierunku całkowicie zaspokajają 

jego potrzeby. O właściwym stanie zasobów bibliotecznych świadczy treść dokumentów 

przedstawionych przez Uczelnię, która nie nasuwa wątpliwości co do zgodności stanu 

przedstawionego w dokumentach ze stanem rzeczywistym. Znajduje ona potwierdzenie we własnych 

ustaleniach ZO, dokonanych m.in. w ramach lustracji pomieszczeń bibliotecznych i zasobów 

magazynowych biblioteki. Zasoby biblioteki oraz dostęp do materiałów dydaktycznych zalecanych w 

sylabusach także przez studentów zostały ocenione pozytywnie, co pozwala uznać kryterium za 

spełnione w pełni. 

4.3 W przypadku, gdy prowadzone jest kształcenie na odległość, jednostka umożliwia studentom  

i nauczycielom akademickim dostęp do platformy edukacyjnej o funkcjonalnościach zapewniających co 

najmniej udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych), personalizowanie dostępu 

studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikowanie się nauczyciela ze studentami oraz pomiędzy 

studentami, tworzenie warunków i narzędzi do pracy zespołowej, monitorowanie i ocenianie pracy studentów, 

tworzenie arkuszy egzaminacyjnych i testów. 

W Jednostce stworzono uwarunkowania techniczne (w ramach platformy internetowej e-KUL) oraz 

ramy regulacyjne kształcenia na odległość. Reguluje je Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich z dnia 

5 maja 2015 r. Przewiduje ono możliwość prowadzenia e-kursów oraz stosowania e-learningu 

pojmowanego jako metody dydaktycznej. Jak dotąd kształcenie na odległość było i jest tylko 

elementem pomocniczym w stosunku do tradycyjnych metod wymagających bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielem akademickim. Zgodnie z informacją uzyskaną w dziekanacie nie prowadzi się jeszcze 

e-kursów jako samodzielnych jednostek dydaktycznych, natomiast incydentalnie korzysta się z 

przekazu elektronicznego wówczas, gdy np. wykładowca nie może osobiście prowadzić wykładu z 

powodu wyjazdu na konferencję. Przekazywanie treści nauczania w tej formie nie ma wpływu na 

sposób weryfikacji efektów kształcenia. W § 2 ww. zarządzenia wyraźnie wskazano na 

komplementarną rolę e-kursów mogących tylko stanowić część zajęć prowadzonych 

konwencjonalnymi metodami lub tylko instrument przekazu. Stosuje się je także w nauczaniu języków 

obcych.  Zgodnie z ww. zarządzeniem, całkowita liczba godzin e-kursów nie może przekraczać 60 % 

ogólnej liczby godzin w programie studiów z wyłączeniem zajęć warsztatowych i laboratoryjnych. W 

odniesieniu do studiów stacjonarnych liczba godzin e-learningowych może wynosić od 20% godzin na 

1 roku, 40 % na drugim oraz 60% na trzecim i kolejnych latach. Prowadzący e-kursy są obowiązani do 

przygotowania scenariusza oraz monitorowania działań studentów a także zorganizowania procesu 

sprawdzania i oceniania wiedzy studentów. Bardzo skromny zakres wykorzystania tej metody 

uzasadnia odstąpienie od pogłębionej analizy ww. aktu. W jednostce spełniono kryterium w stopniu 

pełnym, a pełne wykorzystanie kształcenia na odległość nie jest obowiązkiem prawnym jednostki. 

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 5 

Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy. 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 5 

a) wspierać mobilność studentów oraz poszerzyć ofertę wymiany międzynarodowej 

5.1 Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu  

i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc  

w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu umiejętności 

badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi. W przypadku prowadzenia kształcenia na 

odległość jednostka zapewnia wsparcie organizacyjne, techniczne i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-

zajęciach.* 

System opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej zawiera wszystkie zwyczajowe elementy 
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wsparcia studentów. Nauczyciele akademiccy oraz Władze Wydziału są dostępni w trakcie 

cotygodniowych konsultacji i pełnionych dyżurów, oraz poza nimi. Wysokiemu poziomowi wsparcia 

studentów w procesie kształcenia sprzyja misyjny charakter kierunku i niewielka liczba studentów, 

dzięki czemu wsparcie ma charakter zindywidualizowany. Jako narzędzie komunikacji, a także 

wsparcia studentów w osiąganiu założonych efektów kształcenia wykorzystywana jest platforma e-

KUL, zaś pomocą której – oraz strony internetowej Uczelni – studentom udostępniane są wszelkie 

niezbędne informacje związane z tokiem studiów oraz domami wsparcia oferowanymi przez Uczelnię.  

Studenci kierunku prawo kanoniczne licznie angażuj się w prace koła naukowego, w ramach którego 

poza zajęciami dydaktycznymi mogą doskonalić umiejętności naukowo-badawcze oraz kompetencje 

społeczne pod okiem pracowników naukowych Wydziału. 

Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu  

i zawodowemu studentów, a przyjęte przez wizytowana jednostkę rozwiązania funkcjonują w pełni 

prawidłowo.  

W trakcie wizytacji ZO nie stwierdził uchybień w zakresie systemu wsparcia studentów. Dobrą 

praktyką w opinii studentów stanowi wykorzystywanie możliwości platformy e-KUL w procesie 

dydaktycznym. Kryterium zostało spełnione w pełni. 

5.2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowych i międzynarodowych programach 

mobilności, w tym poprzez organizację procesu kształcenia umożliwiającą wymianę krajową i międzynarodową 

oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.* 

Jednostka stwarza studentom kierunku prawo kanoniczne możliwość udziału w programach wymiany 

krajowej MOST oraz międzynarodowej ERASMUS+. Ze względu na specyfikę kierunku studenci 

prawa kanonicznego mogą wyjechać do Hiszpanii na Universidad de Navarra, a warunkiem udziału w 

programie jest znajomość języka hiszpańskiego. Z wyżej wymienionych względów oferta programów 

wymiany cieszy się niewielkim zainteresowaniem studentów. System informacyjny służący 

rozpowszechnianiu wiedzy o programach wymiany wśród studentów wizytowanego kierunku 

funkcjonuje w pełni prawidłowo. Organizacja procesu kształcenia umożliwia wymianę krajową i 

międzynarodową.  

Uczelnia zatem w stopniu znaczącym zapewnia studentom warunki do udziału w krajowych i 

międzynarodowych programach mobilności. Wskazane jest poszerzenie oferty programów wymiany 

studenckiej. Kryterium zostało spełnione w stopniu znacząco. 

5.3 Jednostka wspiera studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze środowiskiem akademickim, z 

otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek pracy, w 

szczególności, współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.* 

Wizytowana Jednostka ze względu na specyfikę kierunku prawo kanoniczne intensywnie 

współpracuje z otoczeniem społeczno - gospodarczym. wspiera studentów w kontaktach z otoczeniem 

społecznym w procesie wchodzenia na rynek pracy. W szczególności kadra naukowa kierunku 

reprezentuje środowisko przyszłych pracodawców. Elementem wsparcia jest również platforma e-

KUL, w której znajduje się forum z zakładką „praca, praktyki i szkolenia”.  

Uczelnia oferuje studentom możliwość doskonalenia w praktyce umiejętności nabytych w procesie 

kształcenia poprzez zaangażowanie w prace Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. 

Proces wchodzenia na rynek pracy wspiera program praktyk zawodowych, które odbywane są w 

kuriach diecezjalnych, parafiach i sądach kościelnych. W trakcie studiów studenci odbywają również 

wizyty studyjne, np. w Nuncjaturze Apostolskiej. 

Do dyspozycji studentów pozostaje Biuro Karier oferujące usługi doradztwa zawodowego, 

organizujące nadobowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów oraz prezentacje pracodawców i 

targi pracy. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne  
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i materialne, umożliwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych. 

Infrastruktura Wydziału jest w miarę możliwości przystosowywana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Budynki Wydziału wyposażone są w windy, podjazdy i odpowiednio 

przystosowane toalety. Wsparcia osobom z niepełnosprawnościami udzielają Pełnomocnik Rektora 

ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych. W 

szczególności studenci niepełnosprawni mają możliwość indywidualizacji procesu nauczania poprzez 

indywidualną organizację studiów (IOS) oraz indywidualny tok studiów (ITS), a także poprzez 

dostosowanie form weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji do stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności. W ramach systemu pomocy materialnej studentom przysługuje stypendium dla 

osób niepełnosprawnych przyznawane z Funduszu Pomocy Materialnej.  

System wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego osób niepełnosprawnych funkcjonuje w 

pełni prawidłowo. 

System wsparcia osób z niepełno sprawnościami obejmuje wszystkie zwyczajowe elementy i 

funkcjonuje bez zastrzeżeń. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

5.5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną studentów  

w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także publiczny dostęp do 

informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. 

Obsługę administracyjną studentów zapewniają przede wszystkim Dziekanat oraz Dział Studenckich 

Spraw Socjalnych. Godziny otwarcia działów odpowiadających za obsługę studenta zostały uznane 

przez studentów za dostosowane do ich potrzeb, pozytywnie oceniono także kompetencje oraz kulturę 

pracy ze studentami, którymi wykazują się ich pracownicy. Studenci podkreślali, że w ramach 

możliwości służą oni pomocą również poza czasem jego otwarcia, a wszystkie sprawy załatwiane są 

bez zbędnej zwłoki. Jednostka zapewnia publiczny dostęp do wszelkich niezbędnych informacjach 

związanych z programem i tokiem studiów poprzez stronę internetową Uczelni oraz system e-KUL.  

Jednostka zapewnia w pełni prawidłowy system opieki administracyjnej oraz dostęp do informacji 

związanych z procesem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne.  

W opinii studentów wizytowana jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną 

studentów w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także 

publiczny dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. W trakcie 

wizytacji ZO nie stwierdził nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania systemu. Ze względu na 

powyższe kryterium jest spełnione w pelni. 

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na 

ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na 

ocenianym kierunku studiów 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 6 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 6 

6.1 Jednostka, mając na uwadze politykę jakości, wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 

umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na ocenianym 

kierunku studiów, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia i okresowy 

przegląd programów studiów mający na celu ich doskonalenie, przy uwzględnieniu:* 

6.1.1 projektowania efektów kształcenia i ich zmian oraz udziału w tym procesie interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych,* 

6.1.2 monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na wszystkich rodzajach 

zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania, 

6.1.3 weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia i 

wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,* 

6.1.4 zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów, 

6.1.5 wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności 

na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia,* 

6.1.6 kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów, oraz 
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prowadzonej polityki kadrowej,* 

6.1.7 wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w 

ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, 

6.1.8 zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz środków wsparcia 

dla studentów, 

6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania 

jakości kształcenia, 

6.1.10  dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego 

wynikach 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonujący w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, wprowadzony został na mocy Uchwały Nr 723/II/11 Senatu 

z dnia 29 listopada 2012 r. W uchwale tej określone zostały cele działania Systemu oraz zakres jego 

działania. 

 

6.1.1  

Jak wynika z przeprowadzonych na Wydziale rozmów, program kształcenia przygotowywany jest 

przez Komisję Programową, w skład której: dyrektor instytutu, wybrani przez radę instytutu 

nauczyciele akademiccy, dla których Uniwersytet stanowi podstawowe miejsce pracy, oraz – 

odpowiednio – przedstawiciele studentów lub doktorantów wskazani przez samorząd studencki lub 

samorząd doktorantów. Dokumentację programową opiniuje także Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia. Udział interesariuszy wewnętrznych zapewniony jest na szczeblu Komisji Programowej 

oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia natomiast udział interesariuszy zewnętrznych 

(Kuria Metropolitalna w Lublinie, Sąd Metropolitalny w Lublinie), ze względu na ich specyfikę, jest 

zapewniony w sposób nieformalny poprzez informacje uzyskiwane w toku pozauczelnianej pracy 

zawodowej kadry kierunku prawo kanoniczne. 

Udział przedstawicieli studentów w procesie projektowania efektów kształcenia i ich zmian na 

każdym jego etapie zapewniony jest poprzez zaangażowanie studentów w prace komisji programowej 

oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Ponadto Samorząd Studentów powołuje własne – 

studenckie – komisje programowe w tym dla kierunku prawo kanoniczne, by zintensyfikować wpływ 

studentów na kształt planów i programów studiów oraz zakładanych efektów kształcenia. Plany i 

programy studiów zostały zaopiniowane przez właściwy organ Samorządu Studentów. Udział 

studentów w zakresie tworzenia i zmian efektów kształcenia jest w pełni zapewniony.  

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.2  

Jak wynika z przeprowadzonych na Wydziale rozmów, monitorowanie stopnia realizacji zakładanych 

efektów kształcenia przeprowadzane jest na podstawie badań. Dotychczas odbyło się jedno badanie i 

zostało przeprowadzone w formie ankiety wypełnianej przez pracowników (wykładowców). Nie 

można jeszcze wskazać efektów tego badania. Ponadto w pewnym stopniu, kierownicy katedr poprzez 

coroczne zatwierdzanie sylabusów, monitorują osiąganie zakładanych efektów Na tym etapie 

następuje ewentualna korekta efektów przedmiotowych, w celu skorelowania z rzeczywistymi 

możliwościami. Weryfikowana jest także zgodność z efektami kierunkowymi.  

W trakcie spotkania ze studentami, stwierdzili oni, że nie uczestniczą bezpośrednio w procesie 

monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – swoje opinie w tym zakresie 

mogą przedstawić poprzez swoich przedstawicieli w WKdJK. 

Studenci nie uczestniczą bezpośrednio w procesie monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia – swoje opinie w tym zakresie mogą przedstawić poprzez swoich przedstawicieli 

w WKdJK. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 
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6.1.3  

Według informacji uzyskanych w trakcie wizytacji weryfikacja osiąganych efektów obejmuje 

wszystkie etapy kształcenia, począwszy od weryfikacji w trakcie zajęć dydaktycznych, poprzez 

weryfikację końcową podczas zaliczeń i egzaminów, aż po egzamin dyplomowy. Praktyki 

weryfikowane są na podstawie składanych przez studentów dzienniczków praktyk. Zasady oceniania 

są ustalane przed rozpoczęciem zajęć i stanowią element sylabusa, który jest dostępny na platformie e-

KUL. W wyniku przeprowadzonych rozmów z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia wynika, 

że podczas spotkań z pracownikami, zwracana jest uwaga na dostosowanie metod weryfikacji do 

założonych efektów kształcenia. Rokrocznie prowadzona jest analiza struktur wystawianych ocen. 

Weryfikuje się wówczas nieprawidłowości, m.in. zawyżania ocen, nietypowego (mało rozproszonego) 

rozłożenia ocen. Ponadto stwierdzono, że Uczelnia jest w trakcie wdrożenia systemu 

antyplagiatowego OSA, a dotychczas zapobieganiu plagiatom zajmują się promotorzy oraz recenzenci 

prac dyplomowych.  

System oceniania jest studentom znany i w ich opinii jest w pełni zrozumiały. Nauczyciele 

akademiccy określają formę i podstawowe zasady zaliczenia zajęć, treści programowe, zaplanowane 

efekty kształcenia oraz literaturę wymaganą do zaliczenia zajęć w sylabusach oraz zapoznają z nimi 

studentów na pierwszych zajęciach w semestrze. Sylabusy udostępniane są również za pomocą 

systemu e-KUL. Badanie stopnia osiągnięcia etapowych oraz końcowych efektów kształcenia odbywa 

się w opinii studentów w sposób zgodny z Regulaminem Studiów. Jednostka zasięga opinii studentów 

na temat procesu walidacji efektów kształcenia i zasad oceny studentów poprzez współpracę WKdJK 

z Wydziałową Radą Samorządu Studentów. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.4  

Z informacji przekazanych przez Władze Wydziału wynika, że na ocenianym kierunku studiów nie 

opracowano dotychczas procedur, dotyczących zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów 

uczenia się uzyskanych poza Uczelnią. Senat Uczelni ma obwiązek przyjąć uchwałę w powyższej 

sprawie do dnia 30 czerwca 2015 r., Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.5  

Prowadzeniem monitoringu losów zawodowych absolwentów zajmuje się Biuro Karier, które co roku 

wspólnie z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji analizuje wyniki ankiet 

prowadzonych badań. Ponadto na posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

poddaje się do dyskusji wyniki z monitoringu oraz podejmuje się działania zmierzające do 

podniesienia ocen absolwenckich.  

Z wyników badań wynika, że absolwenci ocenianego kierunku studiów mają trudności z podjęciem 

pracy, jednak jak wynika z rozmów z nauczycielami akademickim prowadzącymi zajęcia na kierunku 

prawo kanoniczne często zdarza się tak, że kadra prowadząca zajęcia w późniejszym etapie przyjmuje 

rolę pracodawcy. Wobec tego można uznać, że na kierunku prawo kanoniczne wykształcił się 

naturalny mechanizm monitorowania losów absolwentów. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.6  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL, podstawą polityki kadrowej jest uwzględnienie wyników 

oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

Przydział przedmiotów dokonuje się według kompetencji merytorycznych i dydaktycznych. Ponadto 
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poprzez dobrą politykę kadrową, Uczelnia  wspiera rozwój kadry z zachowaniem przewidzianych 

prawem i Statutem terminów uzyskiwanych awansów naukowych. Za rozwój naukowy pracowników 

odpowiadają przede wszystkim kierownicy katedr. Nastąpił dynamiczny rozwój kadry naukowej, 

uzyskano awanse naukowe. W przyjętej procedurze przewodu doktorskiego otwarcie przewodu 

uzależnione jest od pozytywnej oceny Rady Instytutu poprzedzonej autoreferatem kandydata oraz 

dyskusją nad przedstawionymi tezami. W postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich procedurę 

poprzedza stanowisko wewnętrznej komisji powoływanej przez Radę Wydziału. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.7  

 

Na KUL na mocy Zarządzenia Nr Rektora KUL z dnia 14 stycznia 2015 dotyczącego zmiany 

zarządzenia z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie określania terminu i sposobu wyrażania przez 

studentów opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych systematycznie po zakończeniu zajęć w 

semestrze drogą elektroniczną za pomocą systemu e-KUL przeprowadzany jest proces ankietyzacji 

mający na celu ocenę nauczycieli akademickich. Na mocy powyższej uchwały ankietyzacji podlegają 

wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane w danym semestrze. Pytania w kwestionariuszu 

ankietowym sformułowane zostały w sposób zrozumiały i dotyczą problematyki zajęć, sposobu 

prowadzenia zajęć, postawy prowadzącego – forma ankiety jest jednak bardzo ograniczona (3 pytania 

kadra + 2 infrastruktura) a stopień ogólności pytań nie pozwala na wyciągnięcie wniosków 

pozwalających na poprawę jakości kształcenia. Arkusz przewiduje miejsca na dodatkowe uwagi 

ankietowanego, studenci chętnie używają tej formy do wyrażenia swych opinii. Opracowanie 

wyników ankietyzacji przedstawiane jest Władzom Wydziału i Kierownikom Katedr i służy 

okresowej ocenie pracowników dydaktycznych. Opracowanie ma charakter bardzo ogólny, gdyż 

system informatyczny nie pozwala na wygenerowanie syntetycznych wyników i analiz. Studenci mają 

dostęp do sprawozdań z ankietyzacji poprzez przedstawiciela w WKdJK i swych przedstawicieli w 

Radzie Wydziału. Ponadto każdy student ma możliwość wygenerowania statystycznej średniej z 

badań poprzez platformę e-KUL. W opinii studentów proces ankietyzacji nie stanowi skutecznego 

narzędzia wpływania na proces kształcenia – niewielu studentów ma świadomość celu studenckiej 

oceny zajęć dydaktycznych oraz możliwości dostępu do wyników ankietyzacji. Studencka ocena 

nauczycieli akademickich jest w stopniu częściowym uwzględniana w ewaluacji kadry naukowo-

dydaktycznej. Wyniki ankiet stanowią obecnie podstawę do formułowania rekomendacji ogólnych 

oraz rekomendacji dla nauczycieli akademickich (np. zwiększenie udziału komponentów 

praktycznych podczas ćwiczeń). W związku z procesem zmian w systemie ankiet, planuje się 

rozszerzenie zakresu uwzględniania ocen studenckich w procesie podnoszenia jakości kształcenia. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.8  

 

Na Wydziale nie przeprowadza się systemowej oceny poziomu satysfakcji studentów z dostępnej 

infrastruktury, pozadydaktycznych czynników wpływających na poziom studiowania czy tez kadry 

administracyjnej. Studenci mogą wyrazić swoją opinię w zakresie warunków lokalowych i liczebności 

grup poprzez kwestionariusz ewaluacyjny zajęć. Niemniej jednak ocena ta jest integralną częścią 

oceny nauczyciela akademickiego i nie przygotowuje się odrębnej analizy studenckiej oceny zasobów 

materialnych Uczelni. Rozwiązanie to budzi zastrzeżenia, gdyż nie pozwala na skuteczne badanie 

opinii studentów w zakresie infrastruktury, a z drugiej strony ocena zasobów materialnych wpływa na 

ocenę nauczyciela, niebędącego osobą decyzyjną w tym obszarze. Studenci mogą wyrazić swoje 

opinie również poprzez blisko współpracujący z Władzami Wydziału Samorząd Studentów oraz 
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bezpośredni kontakt z nauczycielami akademickimi, co jednomyślnie potwierdzili studenci obecni na 

spotkaniu z ZO PKA. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie zostały ocenione przez studentów 

pozytywnie. 

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione. 

 

6.1.9  

 

Jak wynika z rozmów, a także przedstawionej dokumentacji, analizą i gromadzeniem działań 

dotyczących zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Dokumentacja ta gromadzona 

jest w formie protokołów, raportów, rekomendacji. Docelowo planowane jest publikowanie części 

wyników działań jakościowych na stronie internetowej jednostki oraz poszczególnych instytutów, w 

tym Instytutu Prawa Kanonicznego. Sprzyjać to będzie społecznej kontroli działań jednostek w 

zakresie podnoszenia jakości.  

Ze względu na powyższe kryterium jest spełnione w pełni. 

 

6.1.10  

 

Władze Wydziału poinformowały ZO, że informacje o programie i procesie kształcenia są 

ogólnodostępne na platformie e-KUL, a także w gablotach na terenie Uczelni. W ramach systemu e-

KUL każdy użytkownik internetu ma możliwość zapoznania się z programami i planami studiów, w 

tym z sylabusami dla poszczególnych przedmiotów w ramach programu. Z perspektywy studentów 

plany studiów oraz programy nauczania opracowane są w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zdaniem 

studentów sposób upowszechniania informacji jest transparentny i skuteczny. Poziom satysfakcji 

studentów z dostępu do informacji nie podlega systemowym badaniom, natomiast nieformalnie 

studenci mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez Samorząd Studentów. Dobrą praktyką jest aktywne 

zaangażowanie studentów w przegląd kompletności sylabusów przeprowadzony przez wizytowaną 

jednostkę. Przyjęte rozwiązania zostały ocenione pozytywnie przez studentów kierunku prawo 

kanoniczne.  

6.2. Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności WSZJK wynika pośrednio z zapisów ujętych w 

Uchwale Senatu uczelni 2012 roku, kiedy mówi się o ustawicznym działaniu oraz poprzez 

prowadzenie ewaluacji na trzech poziomach w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz coroczną 

sprawozdawczość. Zaleca się w związku z tym uwypuklenie faktu wiązania zadań przewidzianych w 

kolejnych latach z wynikami działań kontrolnych i rekomendacji WSZJK.  

 
*
 - stopień spełnienia oznaczonego gwiazdką kryterium II i II stopnia warunkuje ocenę kryterium 

nadrzędnego, tj. odpowiednio II i I stopnia 

 

Odniesienie się do analizy SWOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, w 

kontekście wyników oceny przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 

Do mocnych stron Wydziału zaliczono zasoby kadrowe oraz powiązanie kształcenia kierunkowego z 

misją i strategią Wydziału. Bez wątpienia pogląd ten znalazł potwierdzenie w opinii ZO. Wydział 

kształci na kierunkach prawniczych, prawo kanoniczne, mimo iż jest najstarszym kierunkiem studiów, 

popularnością ustępuje tzw. prawu świeckiemu. Bez wątpienia ten kierunek studiów ma charakter 
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specjalistyczny, na ten fakt wskazał także Wydział. Za nie do końca wykorzystane należy uznać szanse 

współpracy międzynarodowej, jest ona obecna ale wymiana ta nie jest symetryczna, na poziomie 

studentów uwidacznia się mała paleta uczelni partnerskich gotowych na ich przyjęcie. Do niedużych 

należy także wymiana kadry. Wydział dobrze kształci, co znajduje potwierdzenie o społecznym 

odbiorze kwalifikacji absolwentów prawa kanonicznego. Zrozumiały jest postulat Wydziału 

oczekiwania większej indywidualizacji relacji z najzdolniejszymi studentami, ale z drugiej strony 

warto podkreślić, że liczebność grup nie jest za duża i pod względem dydaktycznym zapewnia dość 

dobry komfort pracy. Zajęcia mają, co podkreślali studenci, wymiar praktyczny, wzmacniany 

dodatkowo praktykami studenckimi. ZO podziela obawy odnoszące się do spadającej rekrutacji, ale 

jednocześnie zauważa inicjatywy Wydziału służące poszerzeniu puli kandydatów, w tym 

pochodzących z innych krajów. Problemy rynku pracy dla absolwentów kierunku studiów nie wydają 

się większe, niż gdzie indziej. Ponadto widoczna jest u studentów dwukierunkowość i wiązanie prawa 

kanonicznego z tzw. świeckim. Pracownicy wskazali na niewystarczające finansowanie kierunków 

społecznych powodujące nadmierne obciążenia pracowników w zakresie dydaktyki kosztem pracy 

naukowej oraz na utrudniony dostęp do grantów, co przekłada się komfort prowadzenia badań 

naukowych. 

Analiza SWOT nie wskazuje dość niskiego stopnia instytucjonalizacji WSZJK, szczególnie w kontekście 

procedur, raportowania, kryteriów oceny oraz wskaźników poziomu jakości. W tym zakresie Wydział 

powinien zakończyć etap budowy WSZJK oraz szukać rozwiązań optymalnych, w tym także w 

kontekście rozwiazywanie problemów o charakterze trwałym (np. dot.  ankiet ewaluacyjnych). 

Ponieważ pewne procedury w dalszym ciągu funkcjonują w ramach tradycji i zwyczaju, a także z 

uwagi nie niezbyt liczne roczniki i kadry akademickiej, można uznać, że obecny stan rozwoju WSZJK 

nie obciąża jakości kształcenia. Rozbudowy wymaga stan konsultacji zewnętrznych, szczególnie o 

przedstawicieli spoza środowiska kościelnego, tym bardziej, że absolwenci studiów podejmują 

zatrudnienie nie tylko z administracji kościelnej. 

Zalecenia  

1. Instytucjonalizacja procedur i działań w ramach WSZJK; 

2. Upublicznienie wyników oceny jakości kształcenia; 

3. Wykorzystanie WSZJK do szerszego otwarcia na podmioty zewnętrzne oraz nadanie 

kształceniu – zgodnie z jego przesłaniem – silniejszego praktycznego nachylenia i tym samym 

poszerzenie bazy praktyk studenckich i potencjalnego miejsca zatrudnienia absolwentów; 

4. Stymulowanie wymiany studenckiej oraz akademickiej dla realizacji podpisanych umów i 

posiadanych kontaktów; 

5. Poprawa responsywności ankiety ewaluacyjnej oraz skuteczności jej oddziaływania; 

6. Poszerzenie obszarów analizy WSZJK w kontekście czynników wpływających na jakość 

kształcenia, dotychczas działania WSZJK obejmowały: programy i plany studiów, zajęcia 

dydaktyczne i poziom kształcenia oraz system weryfikacji i osiągania efektów kształcenia oraz 

wsparcie dla studentów. 

Dobre praktyki 

Brak przykładów dobrych praktyk opisanych językiem teorii i praktyki zarządzania. Zapewniony jest 

jednakże dobry poziom kształcenia, relacji pomiędzy studentem i nauczycielem akademickim oraz 

uczelnią. W tym sensie dominującym rozwiązaniem jest tradycyjne kształcenie akademickie bazujące 

na autorytecie mistrza i intelektualnej pokorze ucznia. 

 

Sporządził na podstawie raportów cząstkowych 

 
Dr hab. Krzysztof Szewior 
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Wrocław, w dniu 14 czerwca 2015 
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