RAPORT
Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich
z działalności w roku akademickim 2013/2014
1. Informacje wstępne
Wydziałowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich został
powołany na podstawie zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 października 2012 roku, decyzją z dnia 27
listopada 2013 roku w składzie:
- dr hab. Beata Pituła, Przewodnicząca Zespołu;
- dr hab. prof. UŚ Katarzyna Krasoń, Członkini Zespołu;
- dr hab. Danuta Rode, Członkini Zespołu;
- dr Bartosz W. Wojciechowski, Sekretarz Zespołu.
W roku akademickim 2013/2014 odbyło się pięć posiedzeń Zespołu: to jest w dniu 17
grudnia 2013 roku, 20 stycznia 2014 roku, 24 lutego 2014 roku, 13 marca 2014 roku i 6 maja
2014 roku.
2. Informacje o stanie prac nad wdrożeniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na
studiach III stopnia.
W okresie sprawozdawczym podjęto prace zmierzające do doskonalenia programów
kształcenia i ich efektów. Dokonano zmian w programach kształcenia wynikających z
wymogu dostosowania do Krajowych Ram Kwalifikacji, modyfikacji siatki zajęć i
opracowano efekty kształcenia. Rozpoczęto prace nad doprecyzowaniem opisów modułów i
sylabusów zajęć. Zespół rozpoczął także prace zmierzające do ustalenia zasad dyplomowania
studentów studiów III stopnia i ujęcia ich w formie regulaminu oraz działania zmierzające do
stworzenia przewodnika dla studentów III stopnia i modelu absolwenta studiów
doktoranckich.
Zespół podjął działania zmierzające do wprowadzenia w życie założeń rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2013 roku, poz. 1581).
Zespół, w porozumieniu z Komisją do spraw Studiów III Stopnia, opracował projekty: opisu
efektów kształcenia na studiach III stopnia; opisu sylwetki absolwenta studiów III stopnia;
regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach
pedagogika i psychologia oraz wydziałowego regulaminu studiów doktoranckich i
stypendiów doktoranckich.
Zespół opracował także projekt programu studiów III stopnia, przy uwzględnieniu
zasad określonych w treści projektu uchwały nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów studiów doktoranckich.
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