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40-043 Katowice, ul. Jordana 18 

System zapewniania  

jakości kształcenia 

 

Katowice, dnia 2013-11-15 

 

 

Ocena efektów kształcenia na kierunku:  

teologia (studia III stopnia)  

w roku akademickim 2012/13 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia §11 ust. 2 („Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po 

zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego 

określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę 

efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia”). 

 

I. Informacje wstępne 

1. Kierunek, poziom, formy studiów  

Teologia, studia III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie: 

Ks. dr Wojciech Surmiak – przewodniczący 

Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik 

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 

Dr Marek Wójtowicz 

Mgr Łukasz Nocoń 

Mgr Monika Gwóźdź 

Mgr lic. kan. Weronika Rękawek 

 

3. Zespół opiniujący ocenę: 

 Minimum kadrowe na kierunku teologia oraz członkowie Zespołu ds. Studiów 

Doktoranckich WTL UŚ. 

 Konsultacje odbyły się w dniu 29.09.2013 r. w ramach otwartego posiedzenia 

Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

a. Wyniki analizy. 

Podczas weryfikacji efektów kształcenia dominują dwie podstawowe formy: ustna 

i pisemna. Informacja o formach weryfikacja jest podana w opisach modułów w 

ECTS oraz w sylabusach. Prowadzący zajęcia przestrzegają podanych w opisach 

zasad i stosują się do ustalonych kryteriów oceny. 

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Weryfikacja efektów kształcenia, w zależności od modułu, dokonuje się na 

podstawie: zdanego egzaminu ustnego, pracy pisemnej, postępów w 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej, aktywności na zajęciach i przygotowania do 

nich. Można stwierdzić, że istnieje możliwość skutecznej weryfikacji efektów 

kształcenia przez narzędzia stosowane w procesie ich weryfikacji (przedstawione 

uczestnikom procesu kształcenia w sylabusach przyjętych na dany rok 

akademicki).  

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Pełna weryfikacja efektów kształcenia jest utrudniona ze względu na 

niewystarczający jeszcze czas funkcjonowania studiów doktoranckich w WTL UŚ. 

W efektach kształcenia zapisano: „po ukończeniu studiów doktoranckich na 

kierunku studiów teologia absolwent posiada umiejętności przeprowadzenia badań 

i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej” (TD_U03). Do tej pory 

studia doktoranckie ukończyło 5 doktorantów (4 niestacjonarnych, 1 stacjonarny), 

tylko jedna osoba złożyła pracę doktorską do recenzji. Zdecydowana większość 

studentów III i IV roku posiada już dyplom licencjata teologii, co uprawnia do 

wszczęcia przewodu doktorskiego.  

 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. (Załącznik do oceny). 

Liczba doktorantów rozpoczynających rok akademicki 2012/2013: 49 

SESJA ZIMOWA 

Do sesji przystąpiło: 33 doktorantów  

[2 doktorantów na urlopie, 11 doktorantów w rozliczeniu rocznym]  

Do sesji nie przystąpiło: 3 doktorantów 

Zaliczenie uzyskali wszyscy przystępujący do sesji: 33 doktorantów 

po sesji zimowej: 46 doktorantów 

SESJA LETNIA 

Do sesji przystąpiło: 42 doktorantów [3 doktorantów na urlopie] 

Do sesji nie przystąpił: 1 doktorant  
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Zaliczenie uzyskało: 41 doktorantów 

Zaliczenia nie uzyskał: 1 doktorant  

Studia ukończyło 5 doktorantów: 4 niestacjonarnych, 1 stacjonarny 

Pracę do recenzji oddał: 1 doktorant (stacjonarny) 

Wszyscy doktoranci II roku oddali do recenzji prace licencjackie i zdali egzamin 

licencjacki, uzyskując stopień licencjata teologii. 

 

Ocenianie 

Bardzo wysoko oceniona została praca doktorantów na seminarium doktoranckim, 

w większości oceny bardzo dobre, sporadycznie dobre, 3 przypadki oceny 

dostatecznej (1 x III rok i 2 x IV rok). 

Seminarium doktoranckie: Średnia dla roku: I - 4,9; II - 5,00; III - 4,87; IV - 4,58. 

Dydaktyka: Średnia dla roku: I - 4,75; II - 4,93.  

Metodologia nauk teologicznych: Średnia dla grupy - 4,35. 

Hermeneutyka źródeł teologii: Średnia dla grupy - 4,84. 

Recenzja naukowa: 4,86 

Wykłady zakresowe - zasadniczo oceny 4; 4,5; 5. Dwa wyjątki: ocena 

niedostateczna poprawiona na bdb (Wykład z teologii biblijnej),  ocena 

niedostateczna w pierwszym i drugim terminie (Wykład z teologii dogmatycznej).   

 

b. Wnioski. 

Jak już zaznaczono wcześniej, pełna weryfikacja efektów kształcenia jest 

utrudniona ze względu na niewystarczający jeszcze czas funkcjonowania studiów 

doktoranckich w WTL UŚ. Wszystkie wpisane w program studiów efekty 

kształcenia znajdują pokrycie w realizacji. Na obecnym etapie najtrudniejszym do 

zrealizowania jest efekt TD_U03, który brzmi następująco: „po ukończeniu 

studiów doktoranckich na kierunku studiów teologia absolwent posiada 

umiejętności przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci 

rozprawy doktorskiej”. Wprawdzie na obecnych absolwentów nie są nałożone 

jednoznacznie brzmiące reżimy czasowe, to jednak opiekunowie/promotorzy 

poszczególnych doktorantów powinni wzmocnić nacisk na finalizowanie 

opracowania rozprawy doktorskiej. W tej chwili otwartych jest 25 przewodów 

doktorskich na studiach doktoranckich. Prowadzący zajęcia na studiach III stopnia 

uzyskali podczas ankietyzowania wysoką średnią – 4,71.  

 

III.      Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

Prowadzona jest coroczna ocena pracy dydaktycznej doktorantów na podstawie 

ankiet dotyczących badania opinii studentów o zajęciach realizowanych przez 

doktorantów WTL UŚ (ankieta ewaluacyjna) oraz na podstawie oceny 

dokonywanej przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiot 

lub kierownika Zakładu, w ramach którego prowadzone są zajęcia (formularz 

ewaluacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów WTL UŚ). W 

ciągu ostatniego roku zatwierdzono zmiany w sposobie uzyskiwania dyplomu 

licencjata teologii przez doktorantów WTL UŚ oraz ustalono szczegółowy tryb i 

warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich. 

 

2. Propozycje zmian doskonalących (z uwzględnieniem wniosków z prac WZJK). 
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Studia Doktoranckie WTL posiadają pełną, zatwierdzoną przez RW WTL oraz 

Rektora UŚ dokumentację, składająca się na program studiów. Ciągłe i niekiedy 

niespójne zmiany podstaw prawnych dot. studiów III stopnia (na poziomie 

ministerialnym) wymuszają stałą ingerencję w program tych studiów. Nie służy to 

ani przejrzystości programowej, ani systematyczności w działalności naukowej i 

dydaktycznej. Wskazana jest dyskusja nad programem kształcenia na studiach 

trzeciego stopnia (np. wprowadzenie nowych elementów modułów), przy 

jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum zmian programu studiów.  

 

Podpisy: 
ks. dr Wojciech Surmiak     …………………………………… 

dr Marek Wójtowicz     …………………………………… 

ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik   …………………………………… 

ks. dr hab. Leszek Szewczyk    …………………………………… 

ks. dr hab. Sławomir Zieliński    …………………………………… 

lic. Weronika Rękawek     …………………………………… 

mgr Łukasz Nocoń     …………………………………… 

mgr lic. kan. Monika Gwóźdź    …………………………………… 

 

http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=33
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=40
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=35
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=34
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=42

