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Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołany na kadencję 2012-2016 
- na podstawie Uchwały 233/2012 Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego 
AJD z dnia 19 września 2012 r. w składzie: 
 
dr Anna Odrzywolska - Kidawa  
dr hab. Beata Urbanowicz 
dr Barbara Kowalska 
dr hab. Robert Majzner 
Łukasz Cholewiński – przedstawiciel studentów  
spotykał się w każdym miesiącu celem omówienia zadań i wyznaczenia 
kierunków działania. 
 
Na zebraniu w dniu 10 października 2012 członkowie zespołu dokonali analizy 
programu nauczania pod kątem zgodności z wymogami i standardami 
edukacyjnymi zawartymi w aktualnych rozporządzeniach MNiSzW. 
Przedstawiciel studentów zaakceptował programy kształcenia obowiązujące w 
roku akademickim 2012/2013 na kierunku historia. 
 
Na zebraniu w dniu 13 listopada 2012 roku członkowie zespołu: 
 

- dokonali wyboru przewodniczącego zespołu w osobie dr Anny 
Odrzywolskiej – Kidawy, zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych 

- przyjęli wstępne procedury, którymi w swej pracy będzie się kierował 
zespół 

- opracowali harmonogram zagadnień przewidzianych do realizacji w roku 
akademickim 2012/2013 

- podjęli decyzje o przeprowadzeniu kompleksowej oceny programów i 
efektów kształcenia pod kątem ich zgodności z KRK 

- przyjęli wstępny regulamin zespołu 
 
Zebranie zespołu w dniu 5 grudnia 2012 poświęcone było następującym 
sprawom:  
 

- przyjęciu regulaminu KZJK (załącznik 1) 



- omówieniu zasad współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Oceny 
Jakości Kształcenia 

- przedstawieniu wstępnych wniosków wynikających z procesu 
dostosowywania programu kształcenia do wymagań KRK 

- omówieniu procedur i przyjęciu harmonogramu hospitowania oraz 
ankietyzowania zajęć w styczniu 2013 r. 

 
Na zebraniu w dniu 16 stycznia 2013 roku członkowie zespołu: 
 

- omówili procedury hospitowania oraz ankietyzowania zajęć 
- wyznaczyli osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkretnych 

ankietyzacji 
- przedstawili wnioski wynikające z procesu dostosowywania programu 

kształcenia do wymagań KRK 
- opracowali wykaz potencjalnych interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych (załącznik 2) 
- podjęli dyskusję nt. ewentualnych zmian w programie kształcenia jako 

potencjalnej oferty dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 
 
Zebranie w dniu 6 marca 2013 roku poświęcone było: 
 

- analizie wyników hospitacji zajęć w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2012/2013 

- zestawieniu wyników ankietyzacji zajęć w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2012/2013 

Podjęto także decyzję o przedłożeniu kierownikom zakładów zaleceń 
wynikających z analizy protokołów hospitacyjnych oraz wyników 
ankietyzacji 

  
Na zebraniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku zespół podejmował następujące 
sprawy: 
 

- analiza sugestii Państwowej Komisji Akredytacyjnej związanych ze 
studiami doktoranckimi 

- omówienie  kwestii podejmowanych na Seminarium Zespołu Ekspertów 
Bolońskich, które odbyło się 22 marca 2013 roku w Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, a którego uczestnikami byli członkowie 
zespołu.  Seminarium zorganizowane zostało przez Zespół Ekspertów 
Bolońskich przy wsparciu organizacyjnym AJD.  
Temat seminarium: „Budowanie kultury jakości niezbędnym warunkiem 
efektywnego funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania 
jakością kształcenia". 

 



 
Zebranie w dniu 15 maja 2013 roku poświęcone było: 
 

- zmodyfikowaniu ankiet ewaluacyjnych i ich dostosowaniu do 
zmieniających się wymogów kształcenia studentów oraz analiza wyników 
ankiet ewaluacyjnych za rok 2012. Wnioski i postulaty – diagnostyka i 
prognostyka edukacyjna. 

- opracowaniu oferty przedmiotów swobodnego wyboru na kierunku 
Historia  
 

 
Na zebraniu w dniu 19 czerwca 2013 roku zespół: 
 
-   opracował siatki godzin na I i II stopniu oraz dostosował punkty ECTS do 
nowych wymogów kształcenia 
- opracował moduły kształcenia na I i II stopniu specjalności archiwistycznej, 
turystyczno-krajoznawczej, rekonstrukcji historycznej, antropologii 
kulturowej oraz militarioznawstwa a także moduł WOS na specjalności 
nauczycielskiej na kierunku historia  
-   dokonał podsumowania działalności w roku akademickim 2012/2013 
- sporządził roczne sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia 
- członek zespołu, dr hab. Beata Urbanowicz wzięła udział w konferencji 

naukowej nt. ,,Kształcenie obywatelskie w edukacji historycznej”, 
przedstawiając  referat: ,,Główne kierunki kształcenia w aspekcie Unii 
Europejskiej”, 21.06.2013. 

 
  
 
Załączniki: 
 
Ad. 1. 
 

Regulamin działań  

Zespołu kierunkowego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  

na kierunku historia 
 
 

Zasady ogólne 
§ 1 



1. Zespół kierunkowy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZKJK) wchodzi w skład Uczelnianego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

2. Tworzą go nauczyciele zaliczani do minimum kadrowego na kierunku historia oraz 
przedstawiciel samorządu studentów wskazany przez wydziałową Radę Samorządu 
Studenckiego.  

3. Skład Zespołu został powołany na wniosek Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego i 
zatwierdzony Uchwałą 233/2012 Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie z dn. 19 września 2012 r.  

4. Skład osobowy Zespołu został wyznaczony na jedną kadencję 2012-2016.  

5. W skład ZKJK nie mogą wchodzić członkowie powołani do Zespołu kierunkowego ds. Oceny 
Jakości Kształcenia. 

6. ZKJK realizuje zadania określone przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
(UZZJK) oraz Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK). Podejmuje współpracę 
z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) oraz Wydziałowym 
Zespołem ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). 

Zadania Zespołu 
§ 2 

1. Celem powołania ZKJK jest dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku 
historia. 

2. Zadania ZKJK zostały określone w Zarządzeniu Nr R – 0161/61/2012 Rektora Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie z dn. 17 września 2012 r. w sprawie struktury i zadań 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie, § 6 pkt. 1: 

Do zadań Zespołu należą w szczególności: 
1) określanie celów i metod zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na wybranym 

kierunku oraz wdrażanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia; 

2) opracowywanie programów kształcenia i zmian w programach kształcenia zgodnie z 
obowiązującymi aktami prawymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy i wniosków z 
monitorowaniem kariery zawodowej absolwenta; 

3) analiza i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na danym kierunku; 

4) opracowywanie procedur i harmonogramów hospitacji zajęć pracowników; 

5) wdrażanie procedur oceny zajęć i nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów 
oraz przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia; 

6) nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS; 

7) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów w jednostce; 



8) monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania na poszczególnych 
kierunkach. 

3. Zespół kierunkowy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (§ 6 pkt. 2 Zarządzenia) zobowiązany 
jest do przedstawiania wyników swoich działań Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości 
Kształcenia (WZOJK). 

4. Zespół kierunkowy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (§ 6 pkt. 3 Zarządzenia) przeprowadza 
raz w roku akademickim ocenę efektów kształcenia, a następnie wyniki prezentuje przed 
zakończeniem roku akademickiego Dziekanowi oraz Prorektorowi ds. Studenckich.  

 
Postanowienia końcowe. 

§ 3 
1. Syntetyczne i szczegółowe wyniki prac ZKJK zostaną przedstawione Wydziałowym Zespołom 

ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

2. ZKJK dokonuje corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawia rezultaty odpowiednio 
Dziekanowi oraz Prorektorowi ds. Studenckich przed zakończeniem roku akademickiego. 

3. Informacje na temat procedury działania Zespołu kierunkowego ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Historii. 

4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Instytutu Historii. 

 
Ad.2 
 
Propozycje osób i instytucji, tzw. interesariuszy do współpracy : 
1. prof. dr hab. Marian Głowacki 
2. mgr Edward Wieczorek 
3. o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ZP 
4. o. dr Jan Golonka ZP 
5. o. Jarosław Łuniewski ZP 
6. ks. dr hab. Paweł Wolnicki 
7. ks. dr Jacek Kapuściński 
8. mgr Elżbieta Surma – Jończyk 
9. dr Ryszard Stefaniak  
10.dr Zbigniew Włodarczyk  
11. mgr Grażyna Kawecka-Karaś  
12. mgr Grażyna Bochenkiewicz  
13. mgr Sylwia Kucab  
14. mgr Zbigniew Janus  
15. mgr Agnieszka Henel  
16. mgr Andrzej Rydz 
17. mgr Renata Kosela  
18. mgr Aleksander Surma  
19. mgr Anna Nowicka  
20.mgr Jadwiga Stoniewska  
21.mgr Danuta Caban  



22.mgr Elżbieta Paciepnik  
23.mgr Małgorzata Darocha  
24. mgr Jacek Włodyka 
 
Przedstawiciele Rady Ekspertów Zewnętrznych wchodzących w skład kierunkowego Zespołu 
do Spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunku Historia: 
p. Elżbieta Surma – Jończyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie 
p. Beata Grzanka – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie 
p. Ewelina Rygał – Zastępca Dyrektora I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 


