
Sprawozdanie z działalności 
Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku 

Historia za rok akademicki 2013/2014 
 
 

 
Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia   
w Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie  powołany został na kadencję 
2012-2016 na podstawie Uchwały 233/2012 Rady Wydziału Filologiczno-
Historycznego z dnia 19 września 2012 r.  Zespół w roku akad. 2013/2014 
funkcjonował w następującym składzie:  
 
dr Anna Odrzywolska-Kidawa – przewodnicząca 
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz 
dr hab. Maciej Janik 
dr Barbara Kowalska 
dr  hab. Maciej Trąbski 
dr hab. Julia Dziwoki 
mgr Marzena Ratkowska  -  przedstawiciel administracji 
mgr Łukasz Majewski  - przedstawiciel doktorantów 
Łukasz Cholewiński -  przedstawiciel studentów 
 
   Na zebraniu w dniu 10 października 2013 r. członkowie zespołu : 
 
   - uzgodnili wstępne  zasady organizacji pracy Zespołu w roku akademickim 
2013/2014; 
   - ustalili harmonogram działań  Zespołu przewidzianych do realizacji  w roku 
akademickim 2013/2014 (załącznik 1); 
   - podjęli decyzje o przeprowadzeniu  przeglądu poprawności merytorycznej 
autorskich  programów zajęć; 
   - omówili potrzebę modyfikacji i aktualizacji Regulaminu Działań Zespołu ;  
   - podjęli decyzję o konieczności  przygotowania  harmonogramu hospitacji 
zajęć w semestrze zimowym; 
   - przedyskutowali formy stałej konsultacji z  koordynatorem ds. współpracy     
z  interesariuszami zewnętrznymi.  
 
 
 



   Zebranie z dnia 7 listopada 2013 r.  dotyczyło: 
   -  szczegółowej dyskusji nad zmianami w ankietyzacji pracowników przez 
studentów. Analizie poddano pytania zawarte w ankiecie, zastanawiano się  nad 
funkcjonalnością ankietyzacji on-line, próbowano przewidzieć trudności tej 
formy ewaluacji.  
   -  przedstawienia i zatwierdzenia zmian w Regulaminie działań Zespołu 
Kierunkowego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia 
(załącznik 2) 
 
  Przedmiotem  zebrania z dnia  5 grudnia 2013 r. były następujące 
zagadnienia: 
   - organizacja przyswajania  pracownikom  Instytutu oraz studentów zasad 
użytkowania  ankiet ewaluacyjnych on-line; 
   -  omówienie problematyki hospitowania zajęć.  
 
Zebranie z dnia 8 stycznia 2014 r. poświęcone było: 
   - omówieniu problematyki otwarcia na kierunku Historia studiów 
podyplomowych z Wiedzy o Społeczeństwie oraz Turystyki i promocji regionu; 
   - zapoznaniu uczestników zebrania z realiami programowymi                            
i organizacyjnymi takich inicjatyw;  
   - opracowaniu znowelizowanej formy listy interesariuszy zewnętrznych            
i wewnętrznych (załącznik 3). 
 
Zebranie z dnia 5 lutego 2014 r.: 
 
Zebranie to miało charakter wspólnego zebrania  członków Instytutowych 

Zespołów ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologiczno-Historycznego 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prowadzonego przez prodziekana 

dr. Przemysława Sznurkowskiego.  Przedmiotem zebrania było omówienie 

działania Uczelnianego Systemu Zapewniającego Jakość Kształcenia.  

Zebranie posiada odrębny protokół (załącznik 4).  

 

 

 



Na zebraniu w dniu 12 lutego 2014 r. członkowie zespołu:  

   - odnieśli się do realiów przygotowania harmonogramu hospitacji zajęć           

w semestrze letnim; 

- przedyskutowali problem modyfikacji warunków rekrutacji na rok akad. 

2014/2015. 

 
Zebranie z dnia 19 marca 2014 r.:  
 
 Zebranie to miało charakter wspólnego zebrania kierowników i przedstawicieli 
zespołów kierunkowych ds. Jakości Kształcenia z instytutów Wydziału 
Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Zebranie posiada odrębny protokół (załącznik 5).  

Tematyka pracy członków Zespołu na zebraniu z 9 kwietnia 2014 r.  była 

następująca:  

  - przedyskutowanie elementów programu wyrównawczego  adresowanego dla 
absolwentów innych kierunków niż historia studiów, studiujących  historię na 
studiach  I – go i II- stopnia ;  
 - przemyślenie  efektów kształcenia dla absolwentów innych kierunków niż 
historia studiów studiujących  historię na studiach  I – go i II- stopnia ;  
 
Zebrani zrealizowali także dyskusję poświeconą realiom awansu naukowego 
pracowników Instytutu Historii,   pojmowanego jako jedna z istotnych dróg 
stymulowania jakości kształcenia .  
 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
HARMONOGRAM 

DZIAŁAŃ KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I JEGO RELIZACJI   

W ROKU AKAD. 2013/2014 

ZADANIA TERMIN REALIZACJI 

1. Sprawdzanie poprawności merytorycznej autorskich 

programów zajęć 

2. Modyfikacja i aktualizacja Regulaminu Działań Zespołu 

ds. zapewnienia jakości kształcenia na kierunku 

historia 

3.  Przygotowanie harmonogramu hospitacji zajęć w 

semestrze zimowym 

4. Stała konsultacja z koordynatorem ds. współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi dr K. Milik 

październik 2013 

1. Dyskusja nad zmianami ankietyzacji pracowników 

przez studentów, analiza pytań zawartych w ankiecie 

2.  

listopad 2013 

1. Zapoznanie z systemem oceny wykładowców przy 

pomocy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych on-line 

2. Zebranie z opiekunami poszczególnych lat studiów w 

sprawie ankiet ewaluacyjnych 

3. Koordynowanie prac nad programem studiów 

podyplomowych na kierunku WOS 

4. Koordynowanie prac nad efektami kształcenia 

studiów podyplomowych na kierunku WOS 

5. Koordynowanie prac nad programem studiów 

podyplomowych na kierunku Turystyka i promocja 

regionu 

6. Koordynowanie prac nad efektami kształcenia 

studiów podyplomowych na kierunku Turystyka i 

promocja regionu 

 

styczeń 2014 

 

1. Przygotowanie harmonogramu hospitacji zajęć w 

semestrze letnim. 

2. Modyfikacja warunków rekrutacji na rok akad. 

2014/2015 

3. Przygotowanie nowych warunków rekrutacji na rok 

akad. 2014/2015 

 

luty 2014 

1. Przygotowanie programu wyrównawczego na 

kierunku historia dla absolwentów innych kierunków 

niż historia studiów I – go stopnia studiujących 

historię na studiach II- go stopnia 

2. Przygotowanie efektów kształcenia dla absolwentów 

innych kierunków niż historia studiów I – go stopnia 

studiujących historię na studiach II- go stopnia 

3. Dyskusja nad awansami naukowymi pracowników IH 

w kontekście podnoszenia jakości kształcenia na 

kierunku historia 

kwiecień 2014 

 



Załącznik nr 2 

 
 

Zmiany w Regulaminie działań Zespołu Kierunkowego ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia na kierunku Historia 

 

Dokonano aktualizacji Regulaminu  i podjęto  decyzję o następujących zmianach: 

& 1 pkt. 2 został uzupełniony skład Zespołu Kierunkowego ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia o kierownika Studiów Doktoranckich oraz przedstawiciela doktorantów i 
administracji.  

Pkt. 6  Zespół Kierunkowy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zobowiązany do 
współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 
 

& 2   

pkt.  2  Zadania  Zespołu zostały zaktualizowane i dostosowane do Zarządzenia Nr R – 
0161/113/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dn. 9 grudnia 2013 r. 
w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, § 6 pkt. 1. 

pkt. 4  

Zespół Kierunkowy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powinien wyniki oceny efektów 
kształcenia zaprezentować Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 

& 3 

Pkt. 2 został uzupełniony jak w &2 pkt. 4.  

Natomiast pkt. 4 &3 został wykreślony.  

 

        Oprac. dr hab. Julia Dziwoki 

 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 
 
 

Na spotkaniu 13 marca b.r. dotyczącym realizacji projektu, (robocze tytuły: 
Centrum Wiedzy o Regionie, Cyfrowe Przestrzenie Pamięci Regionu) obecni 
byli: Ewelina Ignaszak-Stolarska i Lidia Kamińska-Koj z Regionalnego Ośrodka 
Kultury oraz Andrzej Kuśnierczyk - wiceprezes Towarzystwa Genealogicznego, 
pracownik Muzeum Częstochowskiego i Zbigniew Stańczyk, pracownik 
Biblioteki Publicznej im. Biegańskiego w Częstochowie. Nieobecny był 
natomiast, zaproszony na spotkanie Łukasz Kot - prezes Stowarzyszenia 
Częstochowa 2020. Jest to grupa robocza, która ma przygotować ostateczny 
kształt projektu i wniosek o przyznanie środków na jego realizację z UE. Na 
spotkaniu wstępnie ustalono, że podstawą projektu będzie wirtualna mapa 
Regionu, na której zostaną naniesione poszczególne obiekty, szlaki. Członkowie 
projektu myślą o wycieczkach np. szlakiem zabytków archeologicznych. Może 
to też być szlak muzyczny czy szlak jakiejś sławnej i zasłużonej dla Regionu 
rodziny. Jednocześnie będzie stworzony leksykon biograficzny - ludzi Regionu 
oraz monografie poszczególnych miejscowości (w sumie 46 gmin).  Pojawił się 
postulat, aby uzupełnić braki w czasopismach np. "Gońcu Częstochowskim" czy 
"Wiadomościach Częstochowskich", nawiązać współpracę z innymi ośrodkami, 
również zagranicznymi. Ważne, aby projekt miał nie tylko wymiar wirtualny, 
ale równolegle były podejmowane rzeczywiste inicjatywy, np. organizowanie 
izb pamięci, wystaw, wykładów, wycieczek, itp. 

  

Współpraca pracowników Instytutu Historii z interesariuszami 

zewnętrznymi . 

 Pracownicy Instytutu Historii uczestniczą w projekcie społeczno-naukowym pod 

tytułem Centrum Wiedzy o Regionie /tytuł roboczy/ autorstwa prof. dr hab. Janusza Spyry. 

Projekt adresowany jest do działających w regionie instytucji, szkół, organizacji 

pozarządowych, osób starszych. Zasadniczym jego celem jest zbudowanie bazy gromadzenia 

i wymiany informacji, ale również uzyskanie efektów społecznych - identyfikacja z 

przestrzenią i mieszkańcami regionu. Obszarami badawczymi będą historia instytucji, szkół, 

kościołów, stowarzyszeń, biografie zasłużonych obywateli, itd. W planach jest współpraca z 

następującymi interesariuszami zewnętrznymi: Archiwum Państwowym, Muzeum 

Częstochowskim, Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Biurem Inicjatyw Lokalnych i 



Konsultacji Społecznych, Wydziałem Edukacji, Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu 

Urzędu Miasta, Stowarzyszeniami Częstochowa 2020. Na spotkaniu 13 marca b.r. 

dotyczącym realizacji projektu, (robocze tytuły: Centrum Wiedzy o Regionie, Cyfrowe 

Przestrzenie Pamięci Regionu) obecni byli: Ewelina Ignaszak-Stolarska i Lidia Kamińska-Koj 

z Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Andrzej Kuśnierczyk - wiceprezes Towarzystwa 

Genealogicznego, pracownik Muzeum Częstochowskiego i Zbigniew Stańczyk, pracownik 

Biblioteki Publicznej im. Biegańskiego w Częstochowie. Nieobecny był natomiast, 

zaproszony na spotkanie, Łukasz Kot - prezes Stowarzyszenia Częstochowa 2020. Jest to 

grupa robocza, która ma przygotować ostateczny kształt projektu i wniosek o 

przyznanie środków na jego realizację z UE. Na spotkaniu wstępnie ustalono, że podstawą 

projektu będzie wirtualna mapa Regionu, na której zostaną naniesione poszczególne obiekty, 

szlaki. Członkowie projektu myślą o wycieczkach, np. szlakiem zabytków archeologicznych. 

Może to też być szlak muzyczny czy szlak jakiejś sławnej i zasłużonej dla Regionu rodziny. 

Jednocześnie będzie stworzony leksykon biograficzny - ludzi Regionu oraz monografie 

poszczególnych miejscowości (w sumie 46 gmin).  Pojawił się postulat, aby uzupełnić braki 

w czasopismach, np. "Gońcu Częstochowskim" czy "Wiadomościach Częstochowskich", 

nawiązać współpracę z innymi ośrodkami, również zagranicznymi. Ważne, aby projekt miał 

nie tylko wymiar wirtualny, ale równolegle były podejmowane rzeczywiste inicjatywy, np. 

organizowanie izb pamięci, wystaw, wykładów, wycieczek, itp. 

 

- Liceum im. J. Słowackiego, wykład dr Katarzyny Chmielewskiej– Średniowieczne kroniki 

klasztorne  - fakty i ciekawostki.- 16.01.2014 r. 

- I LO im. F. Fabianiego w Radomsku, wykład dr Barbary Kowalskiej Co wiemy o świętym 

Mikołaju?- 10.12.2013 r.   

- Katedra Historii Powszechnej i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Wydział Filologiczno-Historyczny, 

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo 

Historyczne Oddział w Częstochowie (z ramienia towarzystwa dr hab. Maciej Trąbski, dr 

Barbara Kowalska, dr Norbert Morawiec) – organizatorzy wystawy Odgłos powstania 

styczniowego na Humańszczyźnie – 22 stycznia 2014 rok. 

  



- Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,,Wiem więcej” w Radomsku – wykład dr Barbary 

Kowalskiej Święta Jadwiga Królowa - fakty i legenda - 02.04.2014 rok; 

- współpraca z Urzędem Miasta, Ośrodkiem Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, Radio Fiat w 

Częstochowie (zarząd PTH Oddział w Częstochowie: dr hab. Maciej Trąbski, dr Barbara 

Kowalska, dr Norbert Morawiec); 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie – wykład prof. dr hab. Marii Starnawskiej 

Templariusze - listopad 2013 r.; 

-  Radio Jasna Góra - audycje o postach w cyklu Magazyn Kulturalny oraz własny cykl 

,,Świętych życie po życiu”  - prof. dr hab. Maria Starnawska (od 5 marca 2014 roku);  

- Akademia Młodych Odkrywców w Lublińcu – stałą współpracę z Uniwersytetem  

Dziecięcym podjął dr hab. Maciej Janik. Uniwersytet został zorganizowany przez Zespół 

Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu i działa pod opieką AJD. Dr hab. Maciej Janik zasiada w 

Radzie Programowej AMO. Zorganizował i przeprowadził zajęcia w tejże akademii;   

- Starostwo Częstochowskie i Myszkowskie – współpraca z okazji organizacji przez WFH  

konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce (I etap – 24 kwietnia, II etap- 22 maja). Starostowie 

w osobach Andrzej Kwapisz i Wojciech Picheta pełnili patronat nad konkursem i 

sponsorowali nagrody (organizacja konkursu dr hab. Maciej Trąbski, dr Katarzyna Bucholc-

Srogosz). W konkursie brały udział I LO im Słowackiego, Liceum Samorządowe, Zespół 

Szkół im. T. Kościuszki w Myszkowie.    

 

                                                                                               Oprac.: dr Barbara Kowalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 
 

Sprawozdanie z zebrania Zespołów ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologiczno-Historycznego 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z d. 5 lutego 2014 r. 

W dniu 5 lutego 2014 roku odbyło się zebranie członków Instytutowych Zespołów ds. Jakości 

Kształcenia Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Spotkaniu przewodniczył prodziekan dr Przemysław Sznurkowski, który omówił 4 dokumenty 

związane z działalnością Uczelnianego Systemu Zapewniającego Jakość Kształcenia: 

- Uchwała nr 144/2013 Senatu AJD z d. 30.10.2013 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 

- Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/112/2013 Rektora AJD z d. 5.12.2013 r., w sprawie ankiet i 

sprawozdań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zasad ich opracowania, 

przeprowadzania, a także publikowania wyników. 

- Zarządzenie Nr R-0161/113/2013 Rektora AJD z d. 9.12.2013 r., w sprawie struktury i zadań 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie. 

- Zarządzenie Nr R – 0161/07/2014 Rektora AJD z d. 28.01.2014 r., w sprawie procedur 

przeprowadzania ankietyzacji dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb-Wirtualny 

Dziekanat oraz ich analizowania i oceniania w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie. 

   Prodziekan dr P. Sznurkowski przedstawił postulaty dotyczące zespołów kierunkowych ds. Jakości 

Kształcenia, wynikające z powyższych dokumentów: 

- wywieszenie w gablocie przy sekretariatach instytutów WF-H AJD pełnych składów zespołów 

kierunkowych ds. Jakości Kształcenia danego instytutu; 

- sprawdzenie i ewentualnie uzupełnienie składu Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

zgodnie z wymaganiami Zarządzenie Rektora AJD z d. 9.12.2013 r., § 1, pkt. 8; 

- dostosowanie regulaminów działań zespołów ds. Jakości Kształcenia we wszystkich instytutach WF-

H AJD, zgodnie z zapisami Zarządzenia Rektora AJD z d. 9.12.2013 r., § 7; 



- należy zapraszać na zebrania zespołów  ds. Jakości Kształcenia interesariuszy zewnętrznych, w 

celach konsultacji; 

- należy starać się w praktyce realizować wypracowane w teorii rozwiązania. 

- instytutowe zespoły ds. Jakości Kształcenia mają przygotować dokumentacje związaną z oceną 

procesu nauczania dla danego kierunki - Uchwały nr 144/2013 Senatu AJD z d. 30.10.2013 r., § 6; 

- odnośnie do Zarządzenie Rektora AJD z d. 28.01.2014 r. należy zdopingować studentów do 

wypełnienia ankiet – za semestr zimowy do 15 marca; 

- należy stymulowania studentów do większej mobilności, np. korzystania z programu Erasmus. 

 

Obecna na zabraniu dr hab. Beata Urbanowicz – pełnomocnik prodziekana ds. Jakości Kształcenia – 

zaproponowała, aby opracować wspólny dla wszystkich zespołów kierunkowych regulamin oraz 

ujednolicić dokumenty i sprawozdania, tj. opracować wspólny dla wszystkich instytutów Wydziału 

Filologiczno-Historycznego AJD wzór dokumentów dotyczących jakości kształcenia.  

 

                                                                                                  dr hab.     Maciej Trąbski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 
 

Sprawozdanie z zebrania przedstawicieli zespołów kierunkowych ds. Jakości Kształcenia Wydziału 

Filologiczno-Historycznego AJD, z d. 19 marca 2014 r. 

 

W dniu 19 marca 2014 roku odbyło się spotkanie kierowników i przedstawicieli zespołów 

kierunkowych ds. Jakości Kształcenia z instytutów Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. Celem było przedstawienie propozycji poszczególnych zespołów 

instytutowych, dotyczących zmian w regulaminie kierunkowego zespołu ds. Jakości Kształcenia na 

Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD. Ustalone zostały wspólne ramy, zgodnie z którymi 

przygotowany następnie został wspólny, jednolity dla wszystkich instytutów WF-H AJD regulamin, z 

zachowaniem odmienności wynikających ze specyfiki kształcenia na danym kierunku. 

 

dr hab. Maciej Trąbski 

 

 

 

 

 

 

 

 


