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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Dnia  9  października  2012  roku  w  Lublinie  odbyło  się  pierwsze  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) Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Administracji;

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

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

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

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

7) Ks. dr Adam Kaczor;

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

9) mgr Piotr Pokorny – Sekretarz Komisji / Delegat studencki;

oraz osoby zaproszone:

    1)  Dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL – Pełnomocnik Rektora KUL ds.  

Jakości Kształcenia.

Na wstępie  prof.  Andrzej  Herbet  powitał  Komisję  w nowym składzie  oraz  wyraził 

nadzieję, że w roku akademickim 2012/2013 Komisja będzie mogła pochwalić się kolejnymi 

sukcesami. Ponadto, Przewodniczący Komisji wyraził wolę kontynuacji prac podjętych przez 

nią w roku poprzednim oraz poinformował, że na bieżącym posiedzeniu zostaną ustalone cele 

Komisji, zadania oraz ich podział.

Mgr  Piotr  Pokorny  zaproponował,  aby  w  nawiązaniu  do  zadania  opracowania  i 

wdrożenia  Wewnętrznego  Systemu  Zapewniania  Jakości  Kształcenia  (dalej:  WSZJK)  na 

Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, rozpocząć prace od dokonania 



rewizji Strategii Rozwoju WPPKiA KUL. W oparciu o strategię rozwoju, kolejno należałoby 

wyznaczyć  odpowiednie  cele  związane  z  zapewnianiem  jakości  kształcenia  a  następnie 

opracować  stosowną  politykę  jakości,  jako  fundamentalny  dokument  i  podstawę 

funkcjonowania  WSZJK.  W  odpowiedzi  na  tę  propozycję,  Przewodniczący  Komisji, 

zaproponował aby wspólnie z mgr. Pokornym dokonać rewizji Strategii Rozwoju Wydziału i 

podjąć  działania  w celu  jej  aktualizacji.  Po  wprowadzeniu  zmian,  zostaną  podjęte  kolejne 

kroki, o których wspomniał mgr Pokorny.

Kolejno Przewodniczący oznajmił, że priorytetowe są obecnie działania polegające na 

wypracowaniu  jednolitych  zasad  dyplomowania  oraz  zasad  przydzielania  przedmiotom 

punktów ECTS. W kontekście punktacji ECTS, dr Sieniow podkreślił występujący problem, 

polegający  na  dużej  rozbieżności  punktów  ECTS  przyznawanych  w  ramach  tego  samego 

przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Podkreślił również, że pod względem 

proceduralnym, opracowanie jednolitych metod przydzielania punktów ECTS będzie bardzo 

problematyczne. Mgr Pokorny, zaproponował aby podjąć w tym zakresie proces konsultacji z 

grupami  interesariuszy  wewnętrznych,  a  w  szczególności  ze  studentami.  Podczas  takich 

konsultacji  studenci  mogliby  określać,  ile  czasu  poświęcają  na  samodzielną  naukę 

poszczególnych przedmiotów, przy wskazaniu czasu przygotowań do kolokwiów, zaliczeń, etc. 

Następnie takie wyniki zostałyby uśrednione, co pozwoliłoby przyjąć pewną miarę, pomocną 

przy obliczaniu nakładu czasowego studentów w kontekście samodzielnej pracy. Dr Sieniow 

podkreślił,  że  tego typu konsultacje  można przeprowadzić,  jednakże  ich  wyniki  mogą być 

obarczone dużym błędem i jedyną możliwością uwzględnienia ich, byłoby zadbanie o dużą 

grupę statystyczną.

Kolejną kwestią poruszoną podczas posiedzenia były sylabusy. Ks. prof. Adamowicz 

wskazał,  że  istnieje  szereg  problemów  o  charakterze  technicznym,  które  komplikują  to 

zagadnienie. Przede wszystkim w elektronicznym sylabusie umiejscowionym na platformie

e-KUL występują  ograniczenia  liczby  znaków,  co  skutecznie  uniemożliwia  pełne  opisanie 

prowadzonych  przedmiotów.  Kolejno  wskazał,  że  istnieje  rozbieżność  pomiędzy  wzorem 

sylabusów na e-KUL a kartami przedmiotów, wypracowanymi przez Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL.

Następnie, prof. Herbet przypomniał, iż zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Polskiej 

Komisji  Akredytacyjnej  w  związku  z  kryteriami  prowadzonej  przez  nią  oceny,  należy  w 

ramach  Instytutów  prowadzić  statystyki  związane  z  tzw.  zjawiskiem  „odsiewu”.  Dane 

dotyczące  przedmiotów  i  statystyki  związane  z  niezaliczeniem  tych  przedmiotów  będą 

opracowywane po każdym semestrze i przedstawiane do wiadomości Komisji.

Kolejno,  ks.  prof.  Fundowicz  przypomniał  o  potrzebie  przeprowadzania  rzetelnych 



hospitacji  na  Wydziale.  W  toku  dyskusji  postanowiono,  że  w  semestrze  zimowym  roku 

akademickiego  2012/2013  powinny  się  one  odbyć  w  październiku  lub  listopadzie.  Do 

rozważenia przez członków Komisji pozostawiono kwestię unormowania procedury hospitacji.

Kolejnym  zagagnieniem  omówionym  podczas  posiedzenia  była  ankietyzacja 

prowadzących  prowadzona  przez  studentów  za  pomocą  platformy  e-KUL.  Dr  Sieniow 

podkreślił,  że  obecne  rozwiązania  w  tym  zakresie  są  niewystarczające.  Prof.  Paprocka-

Piotrowska przytoczyła statystyki, zgodnie z którymi na platformie e-KUL zarejestrowanych 

jest  99% studentów,  jednakże  ankiety ewaluacyjne  wypełniane  są  jedynie  przez  około  8% 

studentów,  co  nie  stanowi  odpowiedniej  grupy  dającej  miarodajne  wyniki.  Po  dyskusji, 

postanowiono sprawdzić techniczną możliwość wprowadzenia na e-KUL tzw. „squeeze page”, 

która  informowałaby  studentów  każdorazowo  po  zakończeniu  semestru  o  możliwości 

wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, co znacząco powinno podnieść liczbę wypełnionych ankiet 

oraz  zminimalizować  problem niedoinformowania  studentów o  takiej  możliwości.  Ponadto 

postanowiono,  że  wyniki  ankiet  ewaluacyjnych  będą  każdorazowo  przedstawiane  Radzie 

Wydziału, oraz będą przedmiotem stosownych prac i ewentualnych działań naprawczych.

Następnie,  prof.  Paprocka-Piotrowska  wskazała,  że  w  systemie  monitoringu  losów 

absolwentów  na  WPPKiA  KUL  występują  luki  w  odniesieniu  do  studentów  studiów 

licencjackich  na  kierunkach  Administracja  i  Europeistyka.  Po  przeanalizowaniu  problemu, 

wypracowano  wniosek,  iż  jest  to  konsekwencją  braku  wymogu  przygotowania  prac 

licencjackich  przez  studentów  tych  kierunków,  i  w  związku  ze  zmianami  legislacyjnymi 

problem ten zniknie (ze względu na obowiązek przygotowania prac licencjackich). W stosunku 

do studentów,  którzy rozpoczęli  studia  przed  wprowadzeniem takiego obowiązku,  zostanie 

zastosowana metoda tradycyjna, polegająca na złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody lub jej braku w celu monitoringu losów absolwentów.

Ostatnim  punktem  posiedzenia,  była  kwestia  opiniowania  programów  kształcenia. 

Przewodniczący Komisji  poinformował,  iż programy zostały wysłane do szeregu instytucji, 

których zakres działania  jest  zbieżny z profilami  kształcenia studentów na WPPKiA KUL, 

takich jak np. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w 

Lublinie,  itp.  w celu ich zaopiniowania i  wskazania ewentualnych mankamentów. Obecnie 

oczekuje się na odpowiedź na wystosowane pisma.

Sekretarz Komisji
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