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Raport z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 

za rok akademicki 2012/2013 

  

Aktualny skład Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia został 

powołany przez Dziekana Wydziału Teologicznego zarządzeniem nr 3/2012 z dnia 

18.12.2012 r. (skład Zespołu jest podany na końcu dokumentu). W roku akademickim 

2012/2013 Zespół odbył 5 spotkań roboczych i konsultacyjnych, podczas których 

dyskutowano sprawy dotyczące weryfikacji i podniesienia jakości kształcenia na Wydziale.  

W ramach prac Zespołu w minionym roku akademickim realizowane były następujące 

czynności ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia: 

1) Podczas każdej Rady Wydziału pierwszym z omawianych punktów, prezentowanym 

przez Dziekana, jest sprawa jakości kształcenia w konkretnych wymiarach procesu 

dydaktycznego i naukowego. Ponadto Prodziekani na każdej Radzie Wydziału 

omawiają poszczególne przypadki dotyczące jakości kształcenia, np. propozycje 

studentów dotyczące kształcenia, zmiany w planach studiów, sugestie pracowników, 

zmiany w procedurach oceny jakości kształcenia na Wydziale. 

2) Dziekan WT zapoznał się z wynikami oceny pracowników dokonywanej przez 

studentów i w zależności od konkretnych przypadków przeprowadził rozmowy z 

poszczególnymi pracownikami na temat jakości prowadzenia przez nich procesu 

dydaktycznego. 

3) W odpowiedzi na raport PAKI, Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na spotkaniach 

roboczych w styczniu i lutym 2013 wypracował ogólne normy dotyczące 

kwestionariuszy i procedur ankietowania oraz zasady konsultacji z podmiotami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zostały one przekazane do dalszych prac zespołu w 

celu wdrożenia ich na Wydziale. 

4) Nawiązano kontakt z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają absolwentów 

Wydziału, tj. Poradniami Rodzinnymi, Kurią Diecezji Opolskiej w celu określenia 

sprawności zawodowej absolwentów i zwiększenia ich przyszłej efektywności pracy 

oraz możliwości zatrudnienia. 



5) Monitorowano obecność absolwentów WT na rynku pracy w zakresie ich sprawności 

zawodowej oraz wprowadzono zmiany z planie studiów na kierunkach: teologia, nauki 

o rodzinie i muzykologia w celu dostosowania efektów kształcenia do współczesnych 

trendów i wymagań rynku pracy.  

6) Wyniki prac Wydziałowego Zespołu regularnie przedstawiane zostały Dyrektorom 

Instytutów wchodzących w skład Wydziału, którzy w zależności od konkretnych 

postulatów podejmowali działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia, np. 

zmiany w planie studiów, aktualizacja efektów kształcenia i sylabusów. 

7) Tematyka jakości kształcenia była omawiana w trakcie spotkań z Samorządem 

Studenckim WT. Na każdym spotkaniu Prodziekan ds. studentów i współpracy z 

zagranicą przedstawiał wyniki dotychczasowych prac Zespołu, przyjmował sugestie 

ze strony studentów i dokonywał analizy możliwości usprawnienia procedur jakości 

kształcenia. 

 

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Teologicznym: 

1) ks. dr hab. Dariusz Krok – przewodniczący 

2) ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec 

3) ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła 

4) ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO 

5) ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO 

6) ks. dr hab. Grzegorz Poźniak 

7) mgr Piotr Wajs – doktorant 

8) Katarzyna Nowak – studentka 

9) Anna Litwinowicz – studentka 

 

 

Z poważaniem 


