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Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia  
w roku akademickim 2013/2014 

Wydział Teologiczny 

Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia 

 
Informacje ogólne ( skąd ?,za jaki okres?, w jakim składzie?) 
Decyzją Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 marca 2014 r. w celu 
zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Teologicznym UO powołany został Wydziałowy Zespół 
ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. W ramach Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości 
Kształcenia powołano Komisję ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w składzie: 

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) ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki 
8) ks. dr Sławomir Pawiński 
9) Piotr Wajs – doktorant 
10) Katarzyna Nowak – studentka 
11) Anna Litwinowicz – studentka 

Wcześniej w ramach Wydziału Teologicznego działał już ogólny Wydziałowy Zespół ds. 
Doskonalenia Jakości Kształcenia (bez podziału na Wydziałową Komisję ds. Doskonalenia Jakości 
Kształcenia oraz Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia), który został powołany w styczniu 2013 r. w 
odniesieniu do uwag i sugestii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aby udoskonalić jakość kształcenia na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i opracować nowe procedury wpływające na proces 
kształcenia. Ogólny Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmujący 
pracowników i studentów Wydziału odbył pierwsze spotkanie w dniu 22 stycznia 2013 r.  
 

Okresowe przeglądy i monitorowanie programów kształcenia oraz ich efektów 

Opis podjętych działań 
              W ramach działań Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia do czasu jej powołania odbyto 
dwa spotkania robocze, których tematami było przedyskutowanie efektywności dotychczasowych 
procedur doskonalenia jakości kształcenia, omówienie sposobów doskonalenia obecnego kształcenia 
studentów stacjonarnych i niestacjonarnych teologii, nauk o rodzinie, muzykologii oraz kultury 
śródziemnomorskiej, a także wypracowanie wstępnych procedur mających na celu usprawnienie 
jakości kształcenia na Wydziale Teologicznym. 
W trakcie pierwszych spotkań wypracowano wstępne procedury dalszych prac zespołu, które dotyczą 
następujących zagadnień: 

1. kwestionariusze ankiet, 
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2. hospitacje, 
3. dokumentacja efektów kształcenia i ich weryfikacja, 
4. konsultacja z podmiotami wewnętrznymi, 
5. konsultacja z podmiotami zewnętrznymi, 
6. sprawozdania i protokoły, 
7. analizy, 
8. otwarte posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, 
9. sprawozdanie roczne Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. 
Członkowie Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia podzielili się na 

grupy, z których każda zajmie się konkretnymi powyższymi zagadnieniami. W trakcie wstępnych prac 
zespołu wypracowano ogólne normy dotyczące kwestionariuszy i procedur ankietowania oraz zasady 
konsultacji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
 

Wnioski 
Wśród zaproponowanych wniosków były m.in. monitorowania przedmiotów, które pojawiają 

się na poszczególnych kierunkach tak, aby można by je udoskonalić i by w lepszym stopniu 
kształtowały studentów; konieczność opracowywania szczegółowych procedur, dostosowanych do 
specyfiki Wydziału Teologicznego i zgodnych z Krajowymi Ramami Kształcenia i ogólnouczelnianymi 
wytycznymi UO w zakresie doskonalenia jakości kształcenia; zwrócono uwagę na wypracowanie 
ogólnych norm dotyczących kwestionariuszy i procedur ankietowania oraz zasad konsultacji z 
podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi; zobowiązano się do wypracowania bardziej efektywnego 
sposobu prowadzenia cotygodniowych konsultacji dla studentów (2 h akademickie/tydzień). 
 

Nowe kierunki , specjalności 

               W celu określenia potencjalnej potrzeby nowych kierunków i specjalności zdecydowano się 
monitorować obecność absolwentów WT na rynku pracy w zakresie ich sprawności zawodowej oraz 
wprowadzić zmiany w planie studiów na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie i muzykologia, kultura 
śródziemnomorska w celu dostosowania efektów kształcenia do współczesnych trendów i wymagań 
rynku pracy.  

Wnioski 
Jako wnioski podjęto potrzebę zbadania potrzeb rynku i istniejących brakach w konkretnych 

segmentach gospodarki. W tym celu podkreślono nawiązanie kontaktu z podmiotami zewnętrznymi, 
głównie poradniami rodzinnymi, Wydziałem Katechetycznym w Opolu oraz szkołami w celu zebrania 
informacji o potencjalnie potrzebnych kierunkach i specjalnościach.  

Oferta studiów podyplomowych dostosowanych potrzeb rynku 

Opis podjętych działań 
               Podjęto działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i efektywności działania  
sześciu programów studiów podyplomowych, które obecnie realizowane są na Wydziale 
Teologicznym: Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching duchowości rodzinnej i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, Socjoterapia i psychoprofilaktyka społeczna, Socjoterapia, Pokojowe rozwiązywanie 
konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania oraz Wiedza o Biblii. 

Wnioski 
               Zwrócono uwagę kierownikom studiów podyplomowych o konieczności zgodności planów 
studiów z wymogami ministerialnymi dla studiów podyplomowych, obowiązku dostarczania 
wymaganych informacji dla słuchaczy, prowadzenia sylabusów oraz odpowiednich systemów oceny 
procesu dydaktycznego. 

Czy wydział , jednostka posiada strategię doskonalenia jakości kształcenia 

Opis podjętych działań 
            Na obecnym etapie wciąż trwają prace nad wypracowaniem przez Wydziałowe Komisje ds. 
Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia precyzyjnej strategii doskonalenia 
jakości kształcenia. 
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Wnioski 
            Ustalono, że do końca roku 2014 Wydziałowe Komisje wypracują konkretne założenia i 
wskazania strategii doskonalenia jakości kształcenia. 

Mocne i słabe strony w zakresie doskonalenia jakości kształcenia 

Opis podjętych działań 
          Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia wyróżniła główne obszary, w których obecne są 
zalety i słabości obecnego systemu doskonalenia jakości kształcenia.  
Wśród mocnych stron wymieniono: 
- systematyczny kontakt Dziekana z pracownikami dotyczący omawiania wyników wypełnianych 
przez studentów ankiet uniwersyteckich, oceniających prowadzone zajęcia; 
- konsultacje z Samorządem Studenckim WT programu studiów i proponowanych zajęć 
fakultatywnych i systemu prowadzenia ich zapisów; 
- cykliczne wystąpienia Dziekana i Prodziekanów na Radzie Wydziału, dotyczące zasadniczych 
elementów jakości kształcenia, np. wprowadzane zarządzenia, normy obowiązujące na Wydziale, 
przepisy KRK. 
- systematyczny kontakt z podmiotami zewnętrznymi, które bezpośrednio zaangażowane są w 
zatrudnianie i monitorowanie losów absolwentów, tj. Wydziałem Katechetycznym w Opolu, 
Diecezjalną Poradnią Rodzinną w Opolu; 
Wśród słabych stron można wymienić: 
- brak precyzyjnej strategii doskonalenia jakości kształcenia; 
- trudności w dopasowaniu obowiązujących KRK z systemem oceny jakości kształcenia. 
Wnioski 
           Należy dążyć do dokładniejszego ustalenia konkretnych procedur doskonalenia jakości 
kształcenia, efektywniejszej komunikacji w tym zakresie z pracownikami Wydziału oraz 
wprowadzenia zasad dopasowaniu norm KRK z systemem oceny jakości kształcenia. 

Dostępność zajęć prowadzonych w języku obcym 

Opis podjętych działań 
            Na Wydziale  Teologicznym od kilku lat proponowane są zajęcia w języku angielskim w ramach 
zajęć fakultatywnych, które dostępne są również dla studentów zagranicznych studiujących w ramach 
programu Erasmus na Uniwersytecie Opolskim. Dotychczas odbyły się 3 takie kursy. Ponadto 
pracownicy Wydziału Teologicznego prowadzą zajęcia indywidualne tzw. tutorials ze studentami 
Erasmusa (np. ks. dr hab. Dariusz Krok, ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO; mgr Gabriela 
Czurlok, dr Joanna Dzierżanowska-Peszko). 

Wnioski 
            W ramach prac Zespołu podjęto postulat szerszej reklamy zajęć w językach obcych oraz 
zwiększenia oferty dydaktycznej dla studentów, szczególnie w ramach oferty zajęć fakultatywnych, 
wybieranych przez studentów dwa razy w roku. 

Procedury dyplomowania oraz związek z kierunkiem lub specjalnością 

Opis podjętych działań 
           Na Wydziale Teologicznym ustalono, że procedura dyplomowania obejmuje egzamin 
dyplomowy połączony z obroną pracy dyplomowej. W tych ramach ustalono precyzyjny charakter 
egzaminu: wykaz obowiązujących do egzaminu tez dyplomowych, zasady wyboru przez studenta tez 
oraz sposób przeprowadzania egzaminu. Wyznaczono również sposób powoływania recenzentów, 
który dokonywany jest przez Kolegium Dziekańskie w oparciu o kryterium wiedzy i obszaru 
zainteresowań naukowych pracowników. 

Wnioski 
           W przyszłych działaniach należy zwracać uwagę na aktualizowanie wykazu tez dyplomowych 
obowiązujących do egzaminu oraz koordynację ustalania tematów prac licencjackich i magisterskich 
tak, aby były zgodne z kierunkami badań i nie pokrywały się tematycznie. 

Dodatkowe zajęcia dla studentów (wykłady otwarte, konferencje naukowe, warsztaty, wyjazdy 
studyjne itp. 
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Opis podjętych działań 
            Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia podjęła kontakt z Kołami Naukowymi 
działającymi na WT oraz Samorządem Studenckim WT w celu zebrania informacji od studentów na 
temat obszarów ich zainteresowań. Cyklicznie organizowane są przy Wydziale Teologicznym wykłady 
otwarte i konferencje naukowe, na które zapraszani są studenci. W tym celu informacje podawane są 
na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału.  

Wnioski 
           Zwrócono uwagę na większą potrzebę organizowania w ramach konferencji sesji studenckich, 
w ramach których studenci mogliby prezentować wyniki aktualnie prowadzonych badań. 

Przykłady dobrych praktyk 
1) Zaangażowanie studentów w akcje wolontariatu, dzięki czemu utrzymywany jest kontakt z 
podmiotami zewnętrznymi i podnoszone są kwalifikacje praktyczne studentów. 
2) Wypracowanie systemu tutorials w języku angielskim, w ramach którego studenci zagraniczni 
mogą odbywać studia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Teologicznym. 
3) Systematyczny kontakt z podmiotami zewnętrznymi, które oferują pracę i monitorują losy 
absolwentów, tj. Wydziałem Katechetycznym w Opolu, Diecezjalną Poradnią Rodzinną w Opolu. 
 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia 
1) Szersze włączenie studentów w system doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 
Teologicznym. 
2) Wypracowanie precyzyjnej strategii doskonalenia jakości kształcenia, co pozwoli na ocenę 
dotychczasowych działań i ich usprawnienie. 
3) Poszerzenie kontaktu z podmiotami zewnętrznymi i nawiązanie współpracy w zakresie możliwości 
odbywania praktyk, wizytacji i stażów przez studentów. 
4) Podjęcie działań zmierzających do statystycznego opracowania wyników prowadzonych ocen zajęć 
dydaktycznych, co pozwoli na usprawnienie procesu dydaktycznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


