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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 R.

Dnia 13 listopada 2012 roku w Lublinie odbyło się drugie w roku akademickim 2012/2013 

posiedzenie  Wydziałowej  Komisji  ds.  Jakości  Kształcenia  przy  Wydziale  Prawa,  Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL. W posiedzeniu udział wzięli:

1) Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL  – Przewodniczący Komisji;

2) Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego;

3) Dr hab. Artur Kuś, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Europeistyki;

4) Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Prawa;

5) Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL;

6) Ks. dr Adam Kaczor;

7) Dr Tomasz Sieniow – Wydziałowy Koordynator ds. Punktacji ECTS;

8) mgr Piotr Pokorny – Sekretarz Komisji;

9) mgr Adrianna Tułodziecka – przedstawicielka doktorantów;

10) Michał Wiśniewski – delegat studencki;

11) Mateusz Sarnat – delegat studencki.

W składzie Komisji zaszła zmiana. W miejsce dotychczasowego delegata studenckiego – Pana 

mgr. Piotra Pokornego, został wydelegowany Pan Mateusz Sarnat, natomiast z urzędu w skład 

Komisji  wszedł  Pan  Michał  Wiśniewski  jako  Przewodniczący  Samorządu  Studentów 

Wydziału. Pan mgr Piotr Pokorny został członkiem Komisji jako przedstawiciel pracowników 

Instytutu Administracji KUL.

Na  wstępie  prof.  Andrzej  Herbet  przedstawił  raport  losów  absolwentów  KUL 

opracowany przez Biuro Karier KUL oraz wskazał na poważny problem jeżeli chodzi o ogólny 

poziom zadowolenia absolwentów z odbytych studiów. Zgodnie z informacją z Biura Karier, 

do końca roku kalendarzowego 2012 powstanie odrębny raport dla Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL, który stanowić będzie odpowiednie i wyselekcjonowane 



źródło informacji pozwalających na podjęcie stosownych działań w kontekście podnoszenia 

jakości kształcenia.

Kolejną kwestią poruszoną przez prof. Herbeta była popularność ankietyzacji wśród 

studentów, w kontekście niskiego stopnia responsywności ankiet. Ponadto poinformował, że na 

tle innych wydziałów KUL, WPPKiA wypada najgorzej. 

W odpowiedzi na to, Pan Mateusz Sarnat przedstawił koncepcję promocji ankietyzacji 

wśród studentów, opierającą się o kilka zasadniczych elementów:

1) organizację obowiązkowych, krótkich spotkań samorządu ze studentami przed sesją, 

podczas  których  samorząd  przedstawiać  będzie  ideę,  możliwe  skutki  oraz  sposób  

przeprowadzania ankietyzacji. Na początku spotkania obecny będzie także Dziekan,  

który również zachęci  studentów do rzetelnego wypełniania ankiet  oraz zapewni o  

pełnej anonimowości;

2)  marketing  ankietyzacji  poprzez:  plakaty,  funpage  na  portalu  Facebook,  squeeze  

page  na  platformie  e-KUL  wraz  z  dodatkowym  pytaniem  ogólnym  o  stopień  

zadowolenia ze studiów oraz strony internetowe Wydziału oraz działających przy nim 

organizacji studenckich.

Ponadto, Pan Michał Wiśniewski wskazał na potrzebę nawiązania szerszej współpracy 

z Biurem Karier, m.in. w postaci szkoleń i warsztatów, jak również w związku z rozwojem 

systemu monitoringu karier absolwentów WPPKiA KUL. 

Prof.  Piotr  Zakrzewski  wskazał  ponadto,  że  należy  z  częstotliwością  semestralną 

organizować spotkania z  pracownikami  Wydziału i  pouczyć o monitoringu i  ewaluacji  ich 

pracy,  przy  jednoczesnym  zastrzeżeniu,  że  niedopuszczalne  jest  wywieranie  nacisków  na 

studentach w odniesieniu do wypełniania ankiet.

Kolejno,  ks.  prof.  Fundowicz  wspomniał,  że  podczas  prowadzonych  przez  niego 

seminariów dyplomowych, stale przypomina swoim dyplomantom o możliwości wypełniania 

ankiet ewaluacyjnych.

Dr Tomasz Sieniow dodatkowo zaproponował wzmocnienie relacji ze Stowarzyszeniem 

Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz zachęcanie studentów do wstępowania w 

jego szeregi, np. poprzez preferencyjne zniżki w opłatach członkowskich. W odniesieniu do 

tego, prof.  Artur Kuś wskazał,  że Stowarzyszenie mogłoby okresowo organizować większe 

spotkania z absolwentami Wydziału, co pozwoliłoby na odpowiednie kształtowanie wspólnoty 

wydziałowej i budowę odpowiedniej kultury jakości. W odpowiedzi na to, dr Tomasz Sieniow 

podkreślił, jak bardzo ważne będą działania mające na celu wzmocnienie więzi pracowników i 

studentów  z  Uczelnią,  a  w  szczególności  z  Wydziałem.  Mgr  Adrianna  Tułodziecka 

wspomniała,  że  doskonałą  okazją  do  rozpoczęcia  budowy  takiej  więzi  jest  uroczystość 



Absolutoriów,  w  której  powinno  wziąć  udział  jak  najwięcej  kadry,  a  w  szczególności 

promotorów.

Po dyskusji, postanowiono że pomysły studentów zostaną opracowane szczegółowo i 

wdrożone w ramach współpracy Samorządu Studentów Wydziału oraz Władz Wydziału.

Następnie, powołano cztery zespoły robocze w ramach wydziałowego Zespołu:

1) Zespół ds. monitoringu systemu oceniania i dobrych praktyk dydaktycznych 

(koordynator: prof. Piotr Zakrzewski) - do zakresu zadań będzie należało m.in.:

- opracowanie Księgi Dobrych Praktyk Dydaktycznych;

- opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dydaktycznych  

    dla młodszych nauczycieli akademickich Wydziału;

- opracowanie i wdrożenie koncepcji kształcenia z zakresu  dydaktyki na 

    studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

2) Zespół ds. wewnętrznej regulacji systemu jakości kształcenia 

(koordynator: ks. prof. Leszek Adamowicz) - do zakresu zadań będzie należało m.in.:

- opracowanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem 

   wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale;

- opracowanie pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem  

   wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale.

3) Zespół ds. ewaluacji zajęć i systemu punktów ECTS

(koordynator: dr Tomasz Sieniow) - do zakresu zadań będzie należało m.in.:

- opracowanie jednolitych zasad ewaluacji zajęć dydaktycznych;

- opracowanie jednolitych zasad przydzielania punktów ECTS.

4) Zespół ds. współpracy z interesariuszami

(koordynator: prof. Artur Kuś) - do zakresu zadań będzie należało m.in.:

- koordynacja współpracy z wszystkimi interesariuszami Wydziału;

- opracowanie kompleksowej listy interesariuszy na podstawie analizy  

   otoczenia Wydziału;

- nawiązywanie nowych relacji i  współpracy z podmiotami otoczenia  

   społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni.

Składy  osobowe  zespołów  zostaną  przedstawione  przez  koordynatorów  do  następnego 



posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Ostatnim punktem posiedzenia Komisji była kwestia regulacji zasad dyplomowania na 

Wydziale.  Ks.  prof.  Fundowicz  przedstawił  koncepcję  regulacji  zasad  dyplomowania  na 

Wydziale oraz rozpoczął dyskusję na temat zasad prowadzenia egzaminu dyplomowego. W 

toku dyskusji postanowiono wstępnie, że podczas egzaminu dyplomowego standardem będzie 

zadawanie  trzech  pytań  dyplomantom  z  trzech  różnych  zakresów,  tj.  ze  zbioru  pytań 

opracowanych  przez  właściwą  Katedrę,  zbioru  pytań  seminaryjnych,  tj.  odnoszących  się 

bezpośrednio  do  tematyki  seminarium dyplomowego,  zbioru  pytań  do  pracy  dyplomowej. 

Ponadto postanowiono również, że Wydział będzie pierwszym, na którym formalnie zostanie 

uregulowana kwestia dyplomowania i  w przypadku powodzenia,  podjęte zostaną starania o 

implementację jednolitego systemu na całej Uczelni.

Kolejne posiedzenie Komisji wyznaczono na dzień 4 grudnia 2012 r. o godzinie 8:30. 

Przedmiotem posiedzenia będzie w szczególności  system prowadzenia i  zaliczania praktyk 

zawodowych,  proces  ankietyzacji,  proces  zapisów elektronicznych  na  zajęcia  fakultatywne 

oraz tzw. szkolenia miękkie i dydaktyczne dla nauczycieli akademickich Wydziału.

Sekretarz Komisji
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