
WEWNĘTRZNY SYSTEM DOSKONALENIA  

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

 

 

ROZDZIAŁ  1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu Opolskiego dotyczy wszystkich kierunków studiów, stopni, form studiów prowa-

dzonych na wydziale, z uwzględnieniem studiów podyplomowych. 

 

§ 2 

1. Podstawowym zadaniem wydziałowego systemu doskonalenia jakości kształcenia 

jest ustalenie zasad niezbędnych dla doskonalenia i kontroli jakości kształcenia, a także oceny 

skuteczności procesu kształcenia i weryfikacji osiągania efektów kształcenia.  

2. Zebrane informacje poddawane są analizie mającej na celu sformułowanie wnio-

sków praktycznych, które będą przydatne dla projakościowych zmian w procesie kształcenia.  

3. Wewnętrzny system jakości kształcenia ma za zadanie rozpowszechnianie, wśród 

zainteresowanych podmiotów, wiedzy użytecznej dla doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale Teologicznym.  

4. Wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia ma służyć aktywizacji wy-

działowych działań ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia oraz monitorowaniu 

efektywności stosowanych w Wydziale rozwiązań projakościowych.  

 

§ 3 

Zadania projakościowe, o których mowa w § 2 na Wydziale Teologicznym UO reali-

zują następujące podmioty wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia:  

1) Rada wydziału,  

2) Dziekan i Prodziekani,  

3) Dyrektorzy Instytutów i Rady Instytutów, 

4) Rady Programowe kierunków, 

5) Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (Komisja ds. Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia), 

6) Kierownicy studiów doktoranckich,  

7) Kierownicy studiów podyplomowych,  

8) Kierownicy katedr,  

9) Kierownik dziekanatu,  

10) Kierownicy praktyk studenckich, 

11) Opiekunowie studentów, 

12) Nauczyciele akademiccy,  

13) Pracownicy administracji,  

14) Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego,  
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15) Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów,  

16) Zewnętrzne podmioty nadzorujące jakości kształcenia,  
17) Zewnętrzne podmioty konsultacyjne.  

 

§ 4 

Prace związane z podniesieniem działań projakościowych wewnętrznego systemu do-

skonalenia jakości kształcenia Wydziału Teologicznego UO są prowadzone w koordynacji z 

Uczelnianym Systemem Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, któ-

remu też system wewnętrzny podlega w ramach struktury uczelni. 

 
§ 5 

Zadania projakościowe, o których mowa w § 2 realizowane są w Wydziale Teologicz-

nym UO za pomocą następujących narzędzi wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia:  

1) kwestionariuszy ankiet,  

2) hospitacji,  

3) dokumentacji efektów kształcenia i ich weryfikacji,  

4) konsultacji z podmiotami wewnętrznymi, 

5) konsultacji z podmiotami zewnętrznymi,  

6) sprawozdań i protokołów,  

7) analiz,  

8) otwartych posiedzeń Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia,  

9) Sprawozdania rocznego Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

 

§ 6 

Sposób stosowania na Wydziale Teologicznym UO narzędzi, o których mowa w § 5, 

określają następujące procedury wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia:  

1) procedura powoływania Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia,  

2) procedury związane ze sprawozdaniami,  

3) procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych,  

4) procedura przeprowadzania konsultacji z podmiotami zewnętrznymi,  

5) procedura dokumentowania i analizowania prac pisemnych,  

6) procedura analizowania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,  

7) procedura analizowania dokumentacji praktyk.  

 

§ 7 

Procedury, o których mowa w § 6, realizowane są na Wydziale Teologicznym UO 

zgodnie z harmonogramem wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia. 
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ROZDZIAŁ 2 

Podmioty wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia i ich za-

dania 

 

§ 8 

1. Realizacja podstawowych zadań wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia zakłada aktywność całej społeczności wydziału, czyli nauczycieli akademickich, 

studentów, uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej „doktorantami”), słuchaczy 

studiów podyplomowych (zwanych dalej „słuchaczami”) oraz pracowników administracji.  

2. Wymienione w punkcie 1 podmioty mają za zadanie zgłaszać do Wydziałowego 

Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, w formie pisemnej lub ustnej, wszelkie uwagi 

mogące przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. 

 

§ 9 

1. Rada wydziału:  

1) Tworzy i odpowiada za politykę doskonalenia jakości kształcenia na wydziale, a w 

szczególności zatwierdza wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia.  

2) Podejmuje działania ustawowe i statutowe odnośnie do planów studiów i progra-

mów kształcenia.  

3) Wyraża opinie w kwestiach przewidzianych przez procedury wewnętrznego syste-

mu doskonalenia jakości kształcenia.  

4) Stanowi forum dyskusji nad kwestiami doskonalenia jakości kształcenia.  

5) Przynajmniej dwa razy w semestrze poświęca część swojego posiedzenia zagadnie-

niom doskonalenia jakości kształcenia, zapoznając się ze sprawozdaniami komisji wydziało-

wych.  

6) Na koniec roku akademickiego przyjmuje ocenę efektów kształcenia przekładaną 

przez Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

7) Nadzoruje prace Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i 

zleca dodatkowe, konieczne zadania dotyczące podwyższania jakości kształcenia.  

 

2. Dziekan:  

1) Powołuje, zgodnie z procedurami wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia, członków Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia składa-

jący się z Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształ-

cenia.  

2) Odpowiada za realizację polityki doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególno-

ści za funkcjonowanie wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia. 

3) Nadzoruje prace Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w 

zakresie realizacji zadań wynikających z regulaminowych zasad wewnętrznego systemu do-

skonalenia jakości kształcenia.  

4) Zapewnia warunki organizacyjne do funkcjonowania wewnętrznego systemu do-

skonalenia jakości kształcenia.  

5) Uwzględnia wyniki prac wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia w 

wykonywaniu swoich zadań statutowych.  



 

 

 

s. 4 / 13 

 

6) Reprezentuje wydział w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami konsultacyjnymi 

(osobiście, bądź za pośrednictwem prodziekana ds. kształcenia lub wyznaczonej przez siebie 

osoby – zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia).  

7) Może zlecać Wydziałowemu Zespołowi ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia do-

datkowe zadania dotyczące doskonalenia jakości kształcenia, nie opisane w ramach we-

wnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia. 

 

3. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:  

1. Członków Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia powołuje 

dziekan na okres kadencji organów uczelni. 

2. W skład Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia wchodzą:  

1) przewodniczący,  

2) przedstawiciele nauczycieli akademickich wydziału, 

3) przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego,  

4) przedstawiciel doktorantów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Doktorantów,  

3. Wśród członków Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia po-

winien znajdować się przynajmniej jeden nauczyciel akademicki wliczany do minimum ka-

drowego dla każdego kierunku i poziomu studiów.  

4. Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia 

wyznacza dziekan.  

5. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia 

1) Organizuje i koordynuje całość działań na rzecz jakości kształcenia, a w szczegól-

ności:  

– opracowuje wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia i przedstawia radzie wy-

działu do zatwierdzenia ewentualne zmiany;  

–  współpracuje ze wszystkimi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi, mogącymi przy-

czyniać się do poprawy jakości kształcenia; 

– koordynuje i wspiera organizacyjnie współpracę między podmiotami wewnętrznego syste-

mu doskonalenia jakości kształcenia;  

– czuwa nad poprawną realizacją procedur wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia;  

– organizuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie narzędzi wewnętrznego syste-

mu doskonalenia jakości kształcenia; 

– czuwa nad zasadami obowiązkowego przechowywania danych i sprawozdań, 

– dokumentuje działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.  

2) Monitoruje jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów 

prowadzonych na wydziale, a w szczególności wszystkich sposobów weryfikacji efektów 

kształcenia.  

3) Na podstawie danych gromadzonych za pomocą narzędzi wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia (§ 5), analizę poszczególnych etapów i aspektów procesu 

kształcenia pod kątem jakości kształcenia.  

4) Wypracowuje rozwiązania mające na celu doskonalenie i poprawę jakości kształce-

nia na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów prowadzonych na wydziale.  

5) Informuje dziekana o wynikach prac wewnętrznego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia, zgodnie z procedurą wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia.  
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6) Informuje o wynikach prac dotyczących wewnętrznego systemu doskonalenia jako-

ści kształcenia nauczycieli akademickich, studentów, uczestników studiów doktoranckich, 

słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników administracji.  

 

4. Kierownik studiów doktoranckich:  

1) Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, a w 

szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia.  

2) Monitoruje proces weryfikacji efektów kształcenia w ramach prowadzonego kie-

runku studiów. 

3) Sporządza roczne sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.  

 

5. Kierownik studiów podyplomowych:  

1) Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, a w 

szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia.  

2) Przeprowadza hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierowanych stu-

diach podyplomowych, sporządzając protokół stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego do-

kumentu.  

 

6. Kierownik katedry:  

1) Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, a w 

szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia.  

2) Minimum jeden raz w roku przeprowadza hospitację zajęć dydaktycznych prowa-

dzonych przez każdego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w katedrze i przypisanego 

do katedry (nauczyciele zatrudnieni w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło), sporządza-

jąc protokół stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. Protokoły hospitacji dołą-

cza do sprawozdania z hospitacji, które składa w dziekanacie.  

 

7. Kierownik dziekanatu:  

1) Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, a w 

szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia.  

2) Sporządza roczne sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia, w 

którym uwzględnia również opinie podległych pracowników, według wzoru sprawozdania 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.  

 

8. Kierownik praktyk studenckich:  

1) Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, a w 

szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego systemu 

doskonalenia jakości kształcenia. 

2) Sporządza roczne sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia, w 

którym uwzględnia również opinie podległych pracowników, według wzoru sprawozdania 

stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.  
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§ 10 

1. Nauczyciele akademiccy, oprócz zadań wymienionych w § 7 ust. 1-2:  

1) Realizują zadania zlecone przez dziekana w ramach wewnętrznego systemu dosko-

nalenia jakości kształcenia, w szczególności w odniesieniu do poziomu i kierunku studiów, do 

którego minimum kadrowego są zaliczani.  

2) Wprowadzają w życie zalecenia, będące wynikiem działania wewnętrznego syste-

mu doskonalenia jakości kształcenia  

2. Pracownicy administracji, oprócz zadań wymienionych w § 7 ust. 1-2 zapewniają, 

zgodnie z zakresem obowiązków, wsparcie administracyjne dla wewnętrznego systemu do-

skonalenia a jakości kształcenia.  

3. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego sporządza sprawozdanie stanowiące 

załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.  

4. Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów sporządza sprawozdanie stanowiące 

załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.  

 

§ 11 

 1. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia konsultuje się z podmio-

tami wewnętrznymi i zewnętrznymi Wydziału w celu optymalizacji procesu kształcenia. Wy-

tycznymi są w tym względzie wymogi Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zarządzeń MNi-

SW dotyczących monitorowania obecności absolwentów na rynku pracy, jak również dosto-

sowanie planów studiów do współczesnych trendów i wymagań rynku pracy.  

 2. Praca Zespołu koncentruje się na:  

 – uzyskaniu dodatkowych informacji związanych z jakością kształcenia, których nie 

dostarczają pozostałe narzędzia wewnętrznego systemu Doskonalenia jakości kształcenia,  

– przekazaniu Dziekanowi, Prodziekanom, Dyrektorom Instytutów oraz Radom Pro-

gramowym uwag dotyczących zapewniania bądź doskonalenia jakości kształcenia.  

3. Dokumentacja związana z działaniami określonymi w punkcie 2. podlega analizie 

przez Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia. Dokumentacja ta jest gromadzona i przecho-

wywana w archiwum Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

 

§ 12 

1. Podmiotami wewnętrznymi do prowadzenia konsultacji w zakresie prowadzonych 

kierunków studiów są: 

1) Rada wydziału,  

2) Dziekan,  

3) Dyrektorzy Instytutów i Rady Instytutów, 

4) Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia,  

5) Kierownik studiów doktoranckich,  

6) Kierownik studiów podyplomowych,  

7) Kierownik katedry,  

8) Kierownik dziekanatu,  

9) Kierownik praktyk studenckich,  

10) Opiekun naukowy studentów,  

11) Nauczyciele akademiccy,  

12) Pracownicy administracji,  

13) Rady Instytutów, 

14) Rady programowe kierunków 
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15) Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego,  

16) Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów,  

17) Studenckie Koła Naukowe, 

 

§ 13 

Podmioty zewnętrze do prowadzenia konsultacji różnicują się w zależności od kierun-

ku studiów. 

Dla kierunku Teologia są to następujące podmioty: 

1) Wielki Kanclerz Wydziału Teologii; 

2) Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim; 

3) Przywydziałowy Diecezjalny Ośrodek Formacyjny; 

4) Ośrodek Dydaktyczny WT UO w Gliwicach; 

5) Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu 

6) Kolegia i Rady przy Kurii Diecezjalnej w Opolu; 

7) Kolegia i Rady przy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; 

8) Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Opolskiej; 

9) Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Gliwickiej; 

10) Kurator Oświaty w Opolu. 

Dla kierunku Nauki o rodzinie są to następujące podmioty: 

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego w Opolu; 

2) Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; 

3) Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Opolskim; 

4) Diecezjalne i państwowe poradnie rodzinne; 

5) Poradnie ds. uzależnień w Województwie Opolskim; 

6) Sąd Rejonowy w Opolu; 

7) Kurator Okręgowy w Opolu; 

8) Kurator Oświaty w Opolu; 

9) Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu; 

10) Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; 

11) Caritas Diecezji Opolskiej; 

12) Caritas Diecezji Gliwickiej. 

Dla kierunku Muzykologia są to następujące podmioty: 

1) Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu; 

2) Referat ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu; 

3) Referat ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; 

4) Szkoły muzyczne I i II stopnia w Województwie Opolskim; 

5) Diecezjalna Szkoła Organistowska II st. w Gliwicach; 

6) Jednostki umuzykalniające przy miejskich i wiejskich ośrodkach kultury; 

7) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu; 

8) Powiatowe urzędy ochrony zabytków; 

9) Referenci ds. kultury w urzędach wojewódzkim, powiatowych i gminnych. 

Dla kierunku Kultura śródziemnomorska są to następujące podmioty: 

1) Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Pielgrzym przy Kurii Diecezjalnej w Opolu; 

2) Biura Turystyczne w Województwie Opolskim; 

3) Muzeum Diecezjalne w Opolu; 

4) Muzeum Śląskie w Opolu; 
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5) Miejskie i wiejskie ośrodki kultury; 

6) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu; 

7) Powiatowe urzędy ochrony zabytków; 

8) Referenci ds. kultury w urzędach wojewódzkim, powiatowych i gminnych; 

9) Referenci ds. turystyki i sportu w urzędach wojewódzkim, powiatowych i gmin-

nych. 

 

§ 14 

1. Możliwa jest także konsultacja z innymi podmiotami, relewantnymi dla prowadzo-

nych na WT UO kierunków i specjalności studiów.  

 2. Konsultacje z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadza się nie 

rzadziej niż raz w roku, dla każdego kierunku i poziomu studiów.  

 3. Konsultacje różnych kierunków i poziomów studiów z tym samym podmiotem mo-

gą być przeprowadzane łącznie. 

 4. Konsultacje z danym podmiotem przeprowadza Dziekan lub osoba przez niego de-

legowana, dyrektorzy instytutów oraz przewodniczący rad programowych poszczególnych 

kierunków.  

 5. Po zakończeniu konsultacji sporządza się sprawozdanie i przekazuje je Wydziało-

wemu Zespołowi ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Sprawozdania przechowywane są w 

archiwum Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

  

 

ROZDZIAŁ 3 

Narzędzia wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia 

 

§ 15 

1. Wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia obejmuje zestaw narzędzi, 

które służą gromadzeniu i przetwarzaniu informacje dotyczących wszystkich etapów i aspek-

tów procesu kształcenia.  

2. Do weryfikacji uzyskanych przez studenta efektów kształcenia wykorzystywane są 

różne metody, np. egzamin ustny, test pisemny, kolokwium pisemne, projekt, portfolio, refe-

rat, praca zaliczeniowa, praca kontrola, esej. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje 

prowadzący zajęcia w oparciu o Regulamin UO i wewnętrzne ustalenia Rady Wydziału.  

 

§ 16 

1. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia odpowiada za sporządze-

nie i wykorzystanie kwestionariuszy ankiet, które posłużą do przeprowadzenia anonimowego 

badania opinii studentów i pracowników na temat różnych etapów i aspektów procesu kształ-

cenia i funkcjonowania wydziału. Kwestionariusz ankiety stanowi załącznik nr 8 opracowany 

przez Uczelniany Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

2. Procedury ankietowania wykorzystane na Wydziale Teologicznym są kompatybilne 

z ogólnymi procedurami ankietowania przeprowadzanymi na Uniwersytecie Opolskim. 

3. Losy absolwentów Wydziału Teologicznego są monitorowane przez Akademickie 

Centrum Karier UO. 
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4. Kwestionariusze ankiet służą do anonimowego badania opinii na temat różnych 

etapów i aspektów procesu kształcenia i funkcjonowania wydziału.  

5. Wzór kwestionariusza ankiet podany jest w załączniku nr 8.  

6. Losy absolwentów monitorowane są przy pomocy kwestionariuszy ankiet przepro-

wadzanych drogą elektroniczną przez Akademickie Centrum Karier.  

 

§ 17 

1. Hospitacje służą doskonaleniu jakości kształcenia realizowanych w ramach zajęć z 

udziałem nauczyciela oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych).  

2. W celu monitorowania osiągania przez studentów, doktorantów i słuchaczy efektów 

kształcenia oraz monitorowania jakości weryfikacji efektów kształcenia Wydziałowy Zespół 

ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia posługuje się dokumentacją wytworzoną w toku stu-

diów i w ramach funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia.  

3. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia konsultuje się z podmio-

tami wewnętrznymi Wydziału oraz podmiotami zewnętrznymi, gdy konieczne jest uzyska-

nie dodatkowych informacji związanych z jakością kształcenia.  

4. Sprawozdania i protokoły są narzędziami dokumentowania działań na rzecz do-

skonalenia jakości kształcenia wewnętrznych podmiotów wydziału oraz dokumentowania 

konsultacji podmiotów wewnętrznych wydziału z podmiotami zewnętrznymi. Wzory spra-

wozdań i protokołów podane są w załącznikach nr 1-7.  

 

§ 18 

1. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadza analizy 

wszystkich aspektów procesu kształcenia w wydziale według procedur obowiązujących na 

Uniwersytecie Opolskim i na Wydziale Teologicznym uszczegółowionych w niniejszym do-

kumencie  (rozdział 4).  

2. W analizach uwzględnia się specyfikę kierunków, poziomów i form studiów oraz 

specyfikę specjalności.  

3. Efekty analiz Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia przekazuje 

podmiotom wewnętrznym, tj. Władzom Wydziału, pracownikom naukowym i administracyj-

nym, studentom, a także podmiotom zewnętrznym.  

4. Efekty analiz w postaci uogólnionych wniosków i sugestii są prezentowane w rocz-

nym sprawozdaniu Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na Radzie 

Wydziału. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Procedury wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia 

 

§ 19 

1. Hospitacje służą do monitorowania jakości wybranych aspektów procesu kształce-

nia realizowanych w ramach zajęć z udziałem nauczyciela oraz sposobów weryfikacji efek-

tów kształcenia według Krajowych Ram Kwalifikacji. 
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2. W ramach wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia przeprowadza 

się hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. 

3. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich. 

4. Hospitacje obejmują także nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ra-

mach umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

 

§ 20 

1. Hospitacjom podlegają następujące zajęcia: 

     1) prowadzone przez nauczyciela akademickiego, który rozpoczyna współpracę z 

uczelnią; 

      2) prowadzone przez nauczyciela akademickiego, który uzyskał niskie wyniki w bada-

niu ja-kości kształcenia; 

      3) pozostali nauczyciele akademiccy na wniosek Kierownika katedry. 

 

§ 21 

1. Hospitacje może przeprowadzić Kierownik katedry, samodzielny pracownik na-

ukowy lub inny wykładowca upoważniony przez Kierownika katedry. 

2. Hospitacje przeprowadza: 

      1) Kierownik katedry – w stosunku do nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

katedrze i realizujących zajęcia w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło; 

      2) Kierownik studiów podyplomowych – w stosunku do zajęć dydaktycznych prowa-

dzonych na kierowanych studiach podyplomowych; 

      3) Dziekan - w stosunku do kierowników katedr. 

3. Hospitujący nie może posiadać niższego tytułu naukowego od hospitowanego. 

 

§ 22 

1. Każdy nauczyciel akademicki powinien być hospitowany według zasad ustalonych 

przez Uniwersytecki Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Nie później niż 7 dni przed terminem planowanej hospitacji Kierownik katedry in-

formuje hospitowanego o hospitacji. 

3. Hospitacja przebiega w oparciu o arkusz hospitacji (załącznik nr 8). 

4. Hospitujący jest zobowiązany do przedstawienia hospitującemu arkusza hospitacji i 

do omówienia z nim wniosków z hospitacji. Hospitowany podpisuje arkusz hospitacji. 

5. Wypełnione arkusze hospitacji przechowywane są w archiwum Wydziału. 

6. Wyniki z przeprowadzonych hospitacji powinny być uwzględniane w okresowej 

ocenie pracowników, w polityce awansu oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. 

7. W przypadku uzyskania przez hospitowanego niskich ocen Kierownik katedry i 

(lub) dziekan powinni przeanalizować powody otrzymania negatywnej opinii i wspólnie pod-

jąć działania naprawcze. 

 

§ 23 

1. Prodziekan odpowiedzialny za nadzór nad danym kierunkiem odpowiada: za ini-

cjowanie hospitacji w trybie interwencyjnym, przedstawienie Dziekanowi sprawozdania z 

przeprowadzonych hospitacji na nadzorowanym kierunku. 

2. Hospitujący odpowiada za przeprowadzenie hospitacji i omówienia jej wyniku z 

hospitowanym. 

3. Hospitowany odpowiada za uwzględnienie wniosków z hospitacji w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych. 
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§ 24 

1. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadza analizy 

różnych aspektów procesu kształcenia w wydziale. 

2. Ankiety dotyczące funkcjonowania wydziału – przeprowadzane zgodnie z harmo-

nogram Uniwersytetu Opolskiego wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów pody-

plomowych. Wzory ankiet przygotowywane są przez Uczelniany Zespół ds. Doskonalenia 

Jakości Kształcenia. 

3. Ankiety oceniające poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez każdego na-

uczyciela akademickiego – przeprowadzane jednorazowo w roku akademickim (semestr zi-

mowy lub letni) wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.  

4. Ankiety dotyczące różnych zakresów funkcjonowania wydziału – przeprowadzane 

jednorazowo w roku akademickim (semestr zimowy lub letni) wśród nauczycieli akademic-

kich i pracowników administracji. 

5. Badania ankietowe są prowadzone w formie anonimowej drogą elektroniczną lub za 

pomocą kwestionariusza ankiety. 

6. Badania ankietowe przeprowadza Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości 

Kształcenia wraz z osobami delegowanymi przez dziekana. 

7. Wyniki ankiet analizowane są przez Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, a następnie przedstawiane Radzie Wydziału w formie uwzględniającej wymogi 

Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 25 

 1. Procedury dokumentacji efektów kształcenia i ich weryfikacji: 

1) W dokumentowaniu efektów kształcenia i ich weryfikacji bierze udział cała spo-

łeczność akademicka WT UO, każdy w ramach powierzonych mu odpowiedzialności i kom-

petencji.  

2) Do Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Teologicznym nale-

ży wyznaczony pracownik naukowo-dydaktyczny, który odpowiedzialny jest za dokumenta-

cję i prowadzenie archiwum wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia. 

3) Dziekan wyznacza miejsce przechowywania dokumentacji efektów kształcenia.  

4) Student albo studenci będący członkami zespołu dokumentacji na bieżąco informu-

je społeczność studencką Wydziału, konsultuje i zasięga opinii studentów w sprawach doty-

czących procedur i sposobów dokumentacji efektów kształcenia i ich weryfikacji, będąc pod-

stawowym łącznikiem pomiędzy zespołem dokumentacji a studentami. Analogicznych czyn-

ności dokonuje wśród pracowników naukowo-dydaktycznych wyznaczony przez odpowie-

dzialnego za dokumentację członek zespołu dokumentacji, będący pracownikiem naukowo-

dydaktycznym. 

5) Do weryfikacji poziomu jakości oferty edukacyjnej pracowników naukowo-

dydaktycznych służą takie narzędzia, jak: kwestionariusze ankiet, hospitacje, sprawozdania i 

protokoły, analizy wyników ankiet, hospitacji, prac pisemnych i sylabusów, udokumentowane 

konsultacje z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podstawowym narzędziem wyzna-

czającym efekty kształcenia są sylabusy, w których nauczyciele akademiccy określają efekty 

kształcenia odniesione  do programu i obszaru. 

6) Zespół dokumentacji opracowuje definicję i opis wszystkich poszczególnych form 

zajęć obecnych na Wydziale. Definicje te i opis eksponują elementy konstytutywne dydaktyki 

poszczególnych form odróżniające je od pozostałych (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, 
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laboratorium, itd.). Zespół ten definiuje i opisuje także inne elementy kształcenia, które naj-

bardziej wpływają na jakość oraz opracowuje sposoby ich weryfikacji.  

7) Zespół dokumentacji na podstawie wypracowanych opisów i definicji tworzy for-

mularze, za pomocą których gromadzi informacje dokumentujące faktyczne efekty kształce-

nia (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne – postawy). Dokumentację przechowuje w 

wyznaczonym przez Dziekana miejscu przez okres trwania studiów. Do dokumentacji tej na-

leżą wszystkie inne ankiety, kwestionariusze, formularze, protokoły hospitacji oraz wszystkie 

inne pisemne dokumenty i zgłoszenia pisemne służące doskonaleniu jakości kształcenia na 

WT UO. 

 

§ 26 

1. Procedury precedencji w przydzielaniu przedmiotów pracownikom naukowo-

dydaktycznym Wydziału: 

1) stymulują ciągłe doskonalenie jakości kształcenia;  

2) podnoszą rangę pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela poprzez obsa-

dę przedmiotów dydaktycznych najbardziej kompetentnym nauczycielom akademickim; 

3) wpływają na podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów;  

4) motywują pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się; 

5) podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność uczelni; 

6) standaryzują i ujednolicają sposoby postępowania kadry dydaktycznej i studentów; 

7) określają odpowiedzialność i uprawnienia uczestników procesu kształcenia. 

2. Proces precedencji w przydzielaniu przedmiotów pracownikom naukowo-

dydaktycznym jest jawny i weryfikowalny na każdym etapie i służy wysokiej jakości oferty 

edukacyjnej oraz transparencji relacji pracowniczych. 

3. Każdej katedrze zostaje przypisana pula przedmiotów, najbardziej odpowiadająca 

profilowi naukowo-dydaktycznemu danej katedry.  

4. Pracownicy katedr, które z racji swej specyfiki i wąskiej specjalizacji, nie mają przy-

pisanych przedmiotów wykładowych, powinni pomóc w obsadzie zajęć dydaktycznych prze-

kraczających liczbę godzin potrzebną do pełnego etatu pracownikom pozostałych katedr we-

dług następujących zasad. 

5. Dziekan zleca prace związane z listą przedmiotów kursorycznych najmłodszemu 

wiekiem lub innemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu.  

6. Kierownicy katedr dokonają obsady planowanych zajęć na przyszły rok akademicki 

tak, aby liczba godzin dydaktycznych żadnego z pracowników nie przekraczała pełnego etatu. 

Jeśli pracownik danej katedry ma zamiar zaproponować w przyszłym roku akademickim 

przedmioty fakultatywne, to liczba godzin przedmiotów kursorycznych przyznawana owemu 

pracownikowi powinna być pomniejszona o przewidywaną liczbę godzin przedmiotów fakul-

tatywnych.  

7. Kierownicy katedr przesyłają Prodziekanowi ds. kształcenia listę z planowaną na 

przyszły rok akademicki obsadą zajęć dydaktycznych w ramach swej katedry oraz listę 

przedmiotów, które nie zostały obsadzone. 

8. Dziekan w konsultacji z Radami Programowymi poszczególnych kierunków dokonu-

je obsady pozostałych przedmiotów, które zostały nadesłane przez kierowników katedr jako 

nieobsadzone. Dziekan odsyła wszystkie listy z nazwiskami i liczbami godzin najmłodszemu 

wiekiem lub innemu wyznaczonemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, który scala 

wszystkie dane w jeden dokument i podaje Radzie Wydziału do wiadomości oraz rozsyła je 

wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym WTUO według następującego schematu: 
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Nazwa katedry 
Tytuły, nazwisko i 

imię wykładowcy 

Nazwa wykładane-

go przedmiotu 
Semestr Liczba godzin 

     

     

    
Suma liczby godzin 

w całym roku aka-

demickim 

 

9. Przyznawanie przedmiotów poszczególnym pracownikom naukowo-dydaktycznym 

zarówno przez kierowników katedr, jak i przez Dziekana, powinno uwzględniać przede 

wszystkim kolejno: przynależność do katedry, która zapewnia obsadę danej puli przedmio-

tów, wykształcenie w specjalności ściśle odnoszącej się do wykładanego przedmiotu, opubli-

kowanie podręcznika dla studentów w danym przedmiocie, pozytywne opinie studentów.  

10. Pracownicy katedr, które realizują badania w wąskiej specjalizacji, nie mającej 

wprost przełożenia na przedmioty dydaktyczne, oprócz przyjętych od dziekana przedmiotów 

kursorycznych, powinni proponować więcej przedmiotów fakultatywnych dbając o wzboga-

cenie oferty dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem studiów doktoranckich.  

11. W razie sytuacji konfliktowych kierownik katedry albo dziekan przydzielający 

przedmioty konkretnemu wykładowcy uzasadni pisemnie swoją decyzję i przekaże ją zainte-

resowanym stronom. Instancjami odwoławczymi rozstrzygającymi spory jest komisja dyscy-

plinarna, rada programowa, związki zawodowe. Gremia te oceniają zgodność działań z niniej-

szymi procedurami oraz wyciągają konsekwencje zgodnie z przyjętymi przez nie procedura-

mi. 

12. Profesorowie zwyczajni oraz nadzwyczajni mają ogłaszać przynajmniej raz w se-

mestrze otwarte zajęcia z każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu, aby młodsi pra-

cownicy naukowi poznali wzorcowe metody dydaktyczne i mogli zaczerpnąć ze skarbca wie-

dzy i doświadczenia swych starszych kolegów. Profesorowie podadzą do wiadomości terminy 

zajęć do 10 października (dotyczy semestru zimowego) i do 28 lutego (dotyczy semestru let-

niego). Terminy podawane są w następującej formie: 

 

Tytuły, nazwisko i imię wy-

kładowcy 

Nazwa wykładanego przed-

miotu 

Data, godzina otwartych za-

jęć 

   

   

   

 

13. Dziekan, z uzasadnionych przyczyn, może zlecić prace związane z listą terminów 

otwartych zajęć innemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu WTUO, przy czym w 

pierwszej kolejności czwartemu z najmłodszych pracowników. 

 

 
Opracowała Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia WT UO 

Opole  2015 


