
SPRAWOZDANIE 

z wdrażania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na 

studiach doktoranckich III stopnia na Wydziale Humanistycznym  

w roku akademickim 2013/2014 

 

 

 

 
 W zgodzie z Uchwałą nr 198 Senatu UWM z dnia 12 kwietnia 2013r., jak też  

Zarządzeniem Rektora nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku dotyczącym wprowadzenia 

oraz zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

również na Wydziale Humanistycznym powstała tego typu komórka. Zespół jest 

przewidziany do koordynacji działań, których cel stanowi prawidłowa realizacja procesu 

dydaktycznego oraz monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na studiach I, II i III 

stopnia. Zespól, w którego skład wchodzi również kierownik studiów doktoranckich, spotyka 

się na posiedzeniach omawiających bieżące problemy dydaktyczne.   

 Od 1 października roku akademickiego 2014/2015 obowiązują plany i programy 

kształcenia zatwierdzone Uchwałą nr 224 Rady Wydziału z dnia 20 maja 2014 roku. Efekty 

kształcenia w dyscyplinach historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia zawarte 

są w załączniku do Uchwały nr 252 Rady Wydziału z dnia 17 czerwca 2014 roku. 

Dostosowano je do nowych wymogów dotyczących jakości oraz standardów kształcenia. Do 

osób uczestniczących bezpośrednio w procesie wypracowania określonych efektów 

kształcenia na studiach doktoranckich należą: kierownik studiów doktoranckich, władze 

Wydziału, promotorzy/opiekunowie doktorantów, kadra prowadząca zajęcia na III stopniu 

studiów, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich. 

W modyfikacji planów zajęć prowadzonych w obrębie tzw. przedmiotów kształcenia 

kierunkowego brane są po uwagę sugestie Dziekana, kierowników Instytutów i Katedr na 

Wydziale. Uwzględnia się również propozycje doktorantów przedstawiane na spotkaniach z 

kierownikiem studiów doktoranckich. Istotną rolę odrywają uwagi zgłaszane przez 

pracowników w ankietach autoewaluacyjnych. Zmiany dotyczące programów studiów 

opiniuje Samorząd Doktorantów na Wydziale. 

 Władze Wydziału koordynują prace związane z unowocześnianiem i podnoszeniem 

poziomu oferty edukacyjnej. Kierownik studiów doktoranckich dwa razy w roku spotka się z 

uczestnikami studiów III stopnia celem przekazania im podstawowych informacji 

organizacyjnych, jak też wysłuchania uwag dotyczących spraw dydaktycznych i naukowych.  
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 Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest poprzez egzaminy z przedmiotów, 

ocenę roczną prowadzącego seminarium (na podstawie prezentowanych wyników badań), 

ocenę roczną promotora, ocenę kierującego praktyką dydaktyczną, a także ocenę 

semestralnych sprawozdań z realizacji badań naukowych dokonywaną przez 

opiekuna/promotora oraz kierownika studiów doktoranckich.   

 System badań jakości kształcenia oparty jest na hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktorantów. Kierownik studiów doktoranckich poddaje też analizie ankiety zajęć 

prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych. Ankiety są anonimowe. 

Oceniane są w nich m.in.: komunikatywność języka, jasność przekazywanych treści, stosunek 

prowadzącego do uczestnika studiów doktoranckich. wywodu, oryginalność i wartość 

merytoryczna oraz pragmatyczna prowadzonych zajęć.  

 Prowadzący wykłady, seminaria i konwersatoria na studiach III stopnia po każdym 

semestrze wypełniają również ankietę autoewaluacyjną. Jest ona analizowana przez 

kierownika studiów doktoranckich.   

  Kadra naukowo-dydaktyczna została dobrana przez kierownika studiów 

doktoranckich pod kątem zgodności prowadzonych badań przez poszczególnych 

wykładowców z programem studiów oraz znaczenia i aktualności dorobku naukowego. 

Przeprowadzone ankiety wśród doktorantów dowiodły, że wybrani wykładowcy mają 

odpowiednie kompetencje dydaktyczne i bardzo dobrze sprawdzają się w roli nauczycieli 

akademickich.   

 Nad kwestiami związanymi z finalizacją przewodu doktorskiego czuwa kilkuosobowa 

komisja powoływana każdorazowo w odmiennym składzie spośród pracowników danej 

dyscypliny naukowej. Każda rozprawa doktorska podawana jest sprawdzeniu przez program 

antyplagaiatowy.   


