
Uniwersytet Papieski  
Jana Pawła II  
w Krakowie 

 
Wydział Nauk Społecznych 
 

PL Kraków 31-002, ul. Kanonicza 9 
tel.  +48 12 370 86 01, 12 370 86 04 
faks +48 12 370 86 03 
wns@upjp2.edu.pl, www.upjp2.edu.pl 

 
 

Odpowiedź  

Wydziału Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

na Raport powizytacyjny Komisji AVEPRO 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie na swoim ostatnim 

posiedzeniu 10 października 2016 r. zapoznała się z Raportem ewaluacji zewnętrznej 
dokonanej  przez Komisję AVEPRO dokonanej w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2016 r. 
Rada wyraża wdzięczność Komisji za dokonaną ewaluację oraz za wszystkie obserwacje 
i sugestie wskazane i opisane w raporcie. Niewątpliwie przyczynią się one do ciągłego 
podnoszenia jakości kształcenia oraz do dalszego rozwoju Wydziału. Niemniej jednak  
pragniemy się odnieść do treści Raportu oraz odpowiedzieć na wskazane uwagi i sugestie. 
 

I. Uwagi co do treści Raportu. 
 

1. Na s. 2, gdzie jest mowa o powołanym przez Wydział Nauk Społecznych Komitecie 
Koordynacyjnym, nie został w nim wymieniony ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. 
UPJPII. 
 

2. W pkt. 1.2 „Strategia Wydziału i jej wdrożenie” (s. 5) w niejasny sposób zostały 
podane nazwy do dokumentów oraz data dokumentu „Strategia  Rozwoju UPJPII”. 
Dlatego początek paragrafu winien brzmieć następująco: „Misja i strategia Wydziału 
zostały określone w dokumentach: Uchwała nr 2/2015 Rady Wydziału Nauk 
Społecznych (WNS) z dnia 16 stycznia 2015 powołująca Wydziałowy Zespół 
do Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNS oraz Zarządzenia Dziekana WNS z dnia 
27 stycznia 2015 powołujące skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia na WNS. Są one zgodne z misją i strategią Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II, uchwaloną przez Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 
roku (Uchwała nr 32 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju UPJPII w Krakowie na lata 2011-2020”. 

 

3.  W pkt. 2. „Funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia” pierwsze zdanie podpunktu 3 (s. 19) winno brzmieć: „Zakres tych 
działań oraz kompetencje Wydziałowej Komisji wynikają z kompetencji zawartych 
w Uchwale Senatu UPJPII nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie  
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Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na UPJPII oraz Uchwale  
Senatu nr 51/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UPJPII”. 

 

4. W tym samy pkt. 2 (s. 20) winny być wykreślone wiersze  3-5 od dołu rozpoczynające 
się od słów „s.21. Z tego co pamiętam …. – M. Duda”, gdyż są komentarzem do 
wewnętrznej korespondencji członków Komisji na etapie przygotowywania przez nich 
Raportu, a które nie wnoszą nic do jego treści. 

 

5. W pkt. 4 „Zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategią 
rozwoju jednostki” początek drugiego akapitu naszym zdaniem  winien brzmieć 
następująco: „Na czele Wydziału stoi Dziekan – ks. dr hab. Antoni Świerczek, 
współpracując z prodziekanami: ds. rozwoju ks. prof. dr hab. Andrzejem Baczyńskim 
(+1.12.2015),  i wybranym w jego miejsce dr hab. Krzysztofem Gurbą oraz ds. 
studenckich – dr hab. Małgorzatą Dudą, prof. UPJPII”. 

 

6. W pkt. 5 „Współdziałanie z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, 
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. 
Losy absolwentów” pkt 4 ostatniego paragrafu „Końcowa ocena stopnia spełnienia 
kryterium szóstego” (s. 62), który brzmi: „Władze Wydziału powinny (zalecenie wg 
odpowiedzi na cztery wyżej postawione pytania)” nic mówi i jest zbędny. 
 

II. Odpowiedź na sugestie Komisji zawarte w Raporcie. 
 

1. W punkcie 1 Raportu „Zgodność działania jednostki z misją i strategią rozwoju 
uczelni” zostały uwzględnione zawarte w ankietach opinie studentów wskazujące 
słabe strony Wydziału pkt. B2 (s. 14). Odnosząc się do nich podkreślamy, że :  

∗ Uwagi dotyczą zwłaszcza sal w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3. Władze Wydziału, 
także uczelni mają świadomość niewystarczającej infrastruktury oraz zasobów 
technicznych. Budynek jest podnajmowany od Diecezji Częstochowskiej i wszelkie 
próby unowocześnienia infrastruktury musi być negocjowana z właścicielem. Nie 
wszystko jest możliwe do uzyskania. Uczelnia stara się na bieżąco podnosić standard 
jakości usług edukacyjnych, w miarę swoich możliwości, także finansowych. 
W zabytkowym budynku wszelkie zmiany w zasobach budynku wymagają także 
ustaleń z konserwatorem miasta Krakowa. Wydział dysponuje mobilnym 
wyposażeniem technicznym wspomagającym zajęcia dydaktyczne do wykorzystania 
przez nauczycieli akademickich w salach, w których nie ma stałej infrastruktury 
technicznej. 

∗ Istotnie, uczelnia korzysta z zasobów bazy sportowej innych uczelni. Sukcesywnie 
władze Uniwersytetu starają się ubogać ofertę sportową. Studenci mają możliwość 
korzystania m.in. ze sal sportowych, pływalni, sal fitness itp. Uczelnia i Wydział 
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dysponuje bogato wyposażoną siłownią i dwoma salami fitness przy ul. 
Franciszkańskiej 1, z której mogą bezpłatnie korzystać studenci również poza 
godzinami zajęć wychowania fizycznego. Zarówno pracownicy, jak i studenci mają 
możliwość uczęszczania na zajęcia sportowe we współpracy z innymi obiektami 
sportowymi w Krakowie. Tworzenie osobnej bazy sportowej, w przypadku 
niewielkiego liczebnie środowiska akademickiego, nie jest opłacalne finansowo, tym 
bardziej, że dostępność do bazy sportowej, jaką oferuje miasto Kraków jest bardzo 
bogata. 

∗ Uniwersytet nie posiada własnej bazy noclegowej. Jednakże współpracuje z innymi 
uczelniami i pośredniczy w uzyskaniu miejsc zakwaterowania dla wszystkich 
poszukujących studentów. Baza noclegowa dla studentów jest przewidziana w planach 
ewentualnej budowy Campusu akademickiego przy istniejącym już budynku 
biblioteki. 
 

Jeśli natomiast chodzi o uwagi pracowników pomocniczych (pkt. B4, s. 15), chcemy 
zaznaczyć, że władze Wydziału nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia pracowników 
administracyjnych. Niemniej jednak władze Uczelni starają się dostrzegać zaangażowanie 
pracowników przez stosowanie systemu nagród finansowych oraz poprzez istniejący system 
świadczeń socjalnych.  

 
2. W pkt. 6 końcowej oceny stopnia spełniania kryterium pierwszego Komisja zaleca, 

aby „kontynuować prace nad aktualną strategią w jej części wdrożeniowej przez 
określenie wskaźników i harmonogramów, od których zależy skuteczność 
planowanych działań” (s. 17). Wydział podziela sugestie Komisji w kontekście 
uszczegółowienia wskaźników i harmonogramów związanych z rozwojem Wydziału. 
Szczegółowe prace rozpoczęły się pod przewodnictwem prodziekana ds. rozwoju 
 

3. W punkcie 2 Raportu „Funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia” Komisja sugeruje „rozwinięcie ogniw pośrednich, 
w szczególności w postaci wydziałowego i kierunkowego zespołu ds. jakości” (s. 24).  
 

W związku z powyższym pragniemy zaznaczyć, że Wydział prowadzi 
politykę dotyczącą zapewnienia jakości kształcenia według struktury przyjętej na 
Uniwersytecie. Stąd nie ma innych struktur pośrednich, chociażby zespołów 
kierunkowych. Nie znaczy to jednak, że dyrektorzy poszczególnych instytutów, 
którzy wchodzą w skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 
nie prowadzą działań zmierzających do poprawy jakości usług edukacyjnych na 
poszczególnych kierunkach. Bezpośrednimi wykonawcami zaleceń Wydziałowej 
Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia są dyrektorzy  instytutów odpowiadający 
za jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz kierownicy katedr, którzy 
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na spotkaniach rad instytutów składają sprawozdania z podjętych czynności, 
zmierzających do poprawy kształcenia przez ich pracowników. Wydziałowa Komisja 
ds. Zapewnienia jakości Kształcenia uwzględnia w swoich zaleceniach popraw jakości 
kształcenia specyfikę studiów kierunkowych. Działania prowadzone na Wydziale 
Nauk Społecznych starają się sprostać zarówno oczekiwaniom studentów, jak 
i samych nauczycieli akademickich. Obopólna satysfakcja to najkrótsza droga do 
uzyskania zamierzonych celów.  

Współpraca ze studentami wszystkich poziomów kształcenia, a więc także 
słuchaczami studiów podyplomowych, w kontekście oceny programów odbywa się na 
bieżąco, na zakończenie semestru, gdzie - poprzez swoich przedstawicieli - studenci 
mogą zgłaszać swoje sugestie w tej kwestii. Istnieje także stała współpraca ze 
środowiskami interesariuszy zewnętrznych, którzy mają bezpośredni wgląd do 
programów kształcenia, ponieważ bardzo często sami prowadzą zajęcia o charakterze 
ćwiczeniowym lub warsztatowym. Ich uwagi są uwzględniane przy korektach 
programów. Wymownym przykładem tej troski jest podjęcie działań do zmiany profilu 
kształcenia na kierunku praca socjalna z ogólnoakademickiego na profil praktyczny 
(studia II stopnia) w nadchodzącym roku akademickim. 

 
4. W pkt. 5 Raportu pt. „Współdziałanie z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub 

kulturalnym, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi 
i naukowymi. Losy absolwentów” w końcowej ocenie stopnia spełnienia kryterium 
piątego Komisja sugeruje, aby powołać „jednostkę organizacyjną, na przykład Biuro 
ds. Badań Naukowych, które mogłoby składać się z Zespołu ds. Dotacji i Programów 
MNISW oraz Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych” (s. 52).  

 
W odpowiedzi na tę sugestię pragniemy podkreślić, że Uniwersytet posiada w swej 

strukturze Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej. Jest ono 
odpowiedzialne m.in. za pomoc w aplikacji o granty i projekty naukowo-badawcze; 
organizację staży pracowniczych i wyjazdów w ramach programu Erasmus+ czy koordynację 
działalności statutowej w ramach całej uczelni. Wszystkie proponowane rozwiązania, jakie 
przedstawiła Komisja Avepro są realizowane przez powyższe Centrum. Rzecz w tym, 
że dopiero od niedawna pojawiły się możliwości dla obszaru nauk humanistycznych 
w aplikacji o środki unijne. Ponadto w polskim systemie podziału klasyfikacji obszarów, 
dziedzin i dyscyplin naukowych, dwie dyscypliny, które stanowią podstawę rozwoju 
naukowo-badawczego Wydziału: nauki o rodzinie i nauki o mediach zostały powołane 
w Polsce przed kilku laty i nie mają jeszcze przełożenia na wszystkie ogłaszane konkursy, 
projekty i granty. Ponadto także brak uznania pracy socjalnej za dyscyplinę naukową oraz 
konstytuowanie się nauk o mediach i nauk o rodzinie w systemie grantowych możliwości 
aplikacyjnych stanowią znaczne utrudnienie w skutecznej aplikacji o środki zewnętrzne.  
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Jednakże, władze Wydziału podejmują intensywne próby zmiany tej sytuacji poprzez 
opisane  w Raporcie (s. 45-47) współtworzenie konsorcjów i porozumień z doświadczonymi 
jednostkami badawczymi. Władze Wydziału promują tworzenie grup badawczych i stwarzają 
warunki zachęcające  do pracy zespołowej. Proces ten postępuje jednak wolniej, od 
oczekiwań i potrzeb w tej kwestii, także ze względu na ogromny wysiłek dydaktyczny 
pracowników Wydziału. Warto również zaznaczyć, że w strategii rozwoju młodego jeszcze 
Wydziału zachowana jest harmonia i proporcja pomiędzy działalnością dydaktyczną 
i działalnością naukową, w efekcie czego jakość kształcenia doskonalona jest także poprzez 
realizację projektów naukowo-badawczych pracowników Wydziału.  

 
5. W pkt. 6 „Funkcjonowanie systemu wsparcia studentów” studenci sugerują, że 

brakuje dostępu do Wi-Fi oraz że jest zbyt duża ilość przedmiotów teologicznych (s. 
61). W tej kwestii należy podkreślić, że w budynkach dydaktycznych, w których 
prowadzone są zajęcia dla studentów WNS jest dostępne WiFi, jednakże jest ono 
słabsze w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3. Jest to wynik braku możliwości 
technicznych podłączenia łącza światłowodowego. Uczelnia od kilku lat stara się o 
takie możliwości, jednakże trudności techniczne wynikają z prowadzonej przez 
władzy miasta Krakowa polityki. Sprawa ta jest nieustannie podnoszona na 
spotkaniach z przedstawicielami władz miasta przez Kanclerza UPJPII. 
 
Natomiast sugerowana duża ilość przedmiotów teologicznych – zdaniem władz 

wydziału, (teologia moralna, katolicka nauka społeczna, kościelne prawo małżeńskie 
i rodzinne) nie stanowią przekroczenia tzw. przedmiotów kościelnych, które podkreślają misję 
Uniwersytetu i jego charakteru papieskiego. Jest naturalnym, że Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II, jako kontynuator wielowiekowej misji Kościoła musi odnosić się do swoich 
korzeni. O tym, że zachowana została właściwa proporcja pomiędzy tymi przedmiotami 
a przedmiotami kierunkowymi świadczy fakt uzyskania pozwoleń do kształcenia na 
poszczególnych kierunkach, wydanych przez władze świeckie. Student podejmujący naukę 
na naszej uczelni ma możliwość poznania programów kształcenia i dokonać właściwego 
wyboru uczelni. 

 
6. W tym samym pkt. 6  w „Końcowej ocenie stopnia spełnienia kryterium szóstego”, 

w  pkt. 3 Komisja sugeruje, aby „dokonać weryfikacji sylabusów pod katem 
poprawności opisu efektów kształcenia” (s. 62).  W zawiązku z tym pragniemy 
zaznaczyć, że na prośbę przewodniczących Wydziałowych Zespołów: Zespołu ds. 
Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Jakości Kształcenia, dziekan Wydziału 
poinformował dyrektorów instytutów i kierowników katedr o istniejącym problemie 
i poprosił o podjęcie tych kwestii we współpracy z poszczególnymi nauczycielami 
akademickimi. 
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7. W pkt 8 „Jakość kształcenia na studiach podyplomowych” w końcowej ocenie 
Komisja zaznacza, że „Obecnie widoczny jest spadek, który dotyka zresztą wszystkich 
uczelni w kraju” (s. 65).  W odniesieniu do tej uwagi pragniemy zaznaczyć, że 
zmienna popularność studiów podyplomowych, podobnie jak studiów 
niestacjonarnych, jest doświadczeniem nie tylko naszej uczelni. Wynika to m.in. 
z faktu ubożenia pracowników tzw. zawodów pomocowych. Stąd zainteresowanie 
tymi studiami jest duże, ale już samo korzystanie z tej usługi- małe. Oczywiście 
wydział podejmuje działania w celu poprawy tego stanu rzeczy. Przykładowo, 
od semestru letniego 2016-2017 Wydział planuje rozpoczęcie 4 rodzajów studiów 
podyplomowych w obszarze mediów i komunikowania, których przygotowanie trwa 
już od roku. Jedną z przyczyn niemożności otwierania płatnych studiów jest także 
regulacja prawna Unii Europejskiej zakazująca korzystania z infrastruktury 
uczelnianej powstałej w ramach projektów unijnych dla celu studiów. Warto także 
podkreślić, że rozwój studiów podyplomowych jest wpisany w strategię rozwoju 
Wydziału, który najpierw koncentrował swoje wysiłki na tworzeniu i rozwoju studiów 
kierunkowych I i II stopnia w trzech kierunkach kształcenia. Następnym etapem, 
wpisanym w strategię rozwoju Wydziału, na którym się obecnie koncentruje, jest 
uruchomienie kolejnych, nowych studiów podyplomowych oraz studiów III stopnia 
w dwóch dyscyplinach naukowych: nauki o rodzinie i nauki o mediach.  
 
 
Przedstawiony Raport Komisji AVEPRO ukazuje mocne i słabe strony naszego 

młodego, bo istniejącego od 2008 roku Wydziału. Zawarte w nim zalecenia i sugestie 
niewątpliwie przyczynią się do jego dalszego rozwoju. Stąd staną się one treścią analizy 
i konkretnych działań podejmowanych przez władze i pracowników Wydziału. 

 
 

                                              
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  
 

     ks. dr hab. Antoni Świerczek 
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REPLY  

OF THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 

OF THE PONTIFICAL UNIVERSITY OF JOHN PAUL II IN KRAKOW 

TO THE POST-VISIT REPORT OF THE AVEPRO COMMISSION 

 
During the latest meeting on October 10, 2016, the Faculty of Social Sciences of the 

Pontifical University of John Paul II (UPJPII) became acquainted with the Report of external 
evaluation conducted by the AVEPRO Commission on May 30 – June 1, 2016. The Board 
is grateful to the Commission for the evaluation and for all observations and suggestions 
included in the Report. They will undoubtedly contribute to the continuous improvement 
of the quality of education and further development of the Faculty. Nevertheless, we would 
like to respond to the content of the Report and reply to comments and suggestions. 
 

III. Comments about the content of the Report. 
 

7. On p. 2, in the passage on the Coordinating Committee appointed by the Faculty 
of Social Sciences, Rev. Dr. Hab. Michał Drożdż, Prof. of UPJPII was not mentioned. 
 

8. In point. 1.2, "Strategy of the Department and its implementation" (p. 5), the names 
of documents and the date of the document "UPJPII Development Strategy” were not 
clear. The beginning of the paragraph should read as follows: "The mission and 
strategy of the Department were specified in the following documents: Resolution No. 
2/2015 of the Board of the Faculty of Social Sciences (WNS) of January 16, 2015 
appointing the Departmental Team for Quality Assurance at WNS and the Ordinance 
of the WNS Dean of January 27, 2015 appointing members of the Departmental Team 
for Quality Assurance at WNS. They are consistent with the mission and strategy 
of the Pontifical University of John Paul II, passed by the University Senate at 
a meeting on October 24, 2011 (Resolution No. 32 of the Senate of the Pontifical 
University of John Paul II in Krakow on the approval of the Development Strategy 
of UPJPII in Krakow 2011-2020." 

 

9.  In point 2, "The functioning and perfecting the internal quality assurance system, 
"the first sentence of subsection 3 (p. 19) should read: "The scope of the activities 
and competences of the Faculty Commission results from competences included in 
the Resolution of UPJPII Senate No. 40/2013 of December 16, 2013 on the Academic 
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Team for Quality Assurance at UPJPII and Senate Resolution No. 51/2014 of June 16, 
2014 on the Internal System of Ensuring and Perfecting Quality Education at UPJPII." 

 

10. Also in point. 2 (p. 20), lines 3-5 from the bottom, beginning with the words "p.21. 
From what I remember …. - M. Duda" should be deleted because they are 
a commentary to internal correspondence of the members of the Commission at 
the stage of preparing the Report, and are not relevant to its content. 

 

11. In point 4, "Ensuring development of teaching and research resources according to 
the strategy of development of the individual," the beginning of the second paragraph, 
in our opinion, should read as follows: "The head of the Faculty is Dean – Rev. 
Dr. Hab. Antoni Świerczek, working in cooperation with Deputy Deans: Prof. Dr. Hab. 
Andrzej Baczyński (+December 1, 2015), and elected in his place, Dr. Hab. Krzysztof 
Gurba, Dean for  Development, and Dr. Hab. Małgorzata Duda, Prof. of UPJPII, Dean 
for Students." 

 

12. In point 5, "Interaction with the social, economic or cultural environment, cooperation 
with national and international academic and scientific institutions. Career 
of graduates,” point 4 of the last paragraph "The final assessment of the degree 
of fulfillment of criterion 6" (p. 62), which reads: "The authorities of the Faculty 
(recommendation according to the answers to the four questions above,)" does not say 
anything and is redundant. 
 

IV. Response to the Commission's suggestions included in the Report. 
 

1. In point 1 of the Report, "Compliance of operation of the unit with the mission and 
development strategy of the university," students’ poll opinions showing weak points 
of the Faculty were taken into consideration, point B2 (p. 14). Referring to them, 
we emphasize that:  

∗ The remarks apply particularly to the rooms in the building at 3 Bernardyńska Street. 
The authorities of the Faculty and of the university are aware of insufficient 
infrastructure and technical resources. The building is sublet from the Diocese 
of Częstochowa and all attempts to modernize the infrastructure must be negotiated 
with the owner. It isn’t possible to get everything. The university is striving to raise 
the standard of quality of educational services within its abilities and financial 
capacities. Every change in a historical building also involves discussions with 
the conservator of the city of Krakow. The Faculty has portable technical equipment 
in support of classes to be used by teachers in the rooms where there is no permanent 
technical infrastructure. 

∗ It is true that the university uses sports resources of other institutions of higher 
education. University authorities are trying to enrich sports offer. Students have 
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an option of using, among others, sports halls, swimming pools, fitness rooms, etc. 
The University and the Faculty have a well-equipped gym and two fitness rooms 
at 1 Franciszkańska Street, which students can use free of charge also outside school 
hours of physical education. Both staff and students have the opportunity to attend 
sports activities in collaboration with other sports facilities in Krakow. Creating 
a separate sports base for a small academia is not financially viable, especially 
as the availability of sports facilities offered by the city of Krakow is very rich. 

∗ University does not have its own accommodation. However, it collaborates with other 
institutions of higher education and mediates in obtaining accommodation for all 
students who need it. Accommodation for students is included in the plans 
of a prospective construction of a campus at the existing library building. 
 

As for the comments of auxiliary staff (point B4, p. 15), we would like to note that 
the Faculty authorities have no influence on the remuneration of the administrative staff. 
Nevertheless, the University authorities are trying to notice the involvement of employees 
through the use of a system of financial rewards and by the existing system of social benefits.  

 
2. In point. 6 of the final evaluation of the degree of compliance with the first criterion, 

the Commission recommends to "continue to work on the current strategy 
in its implementation part by identifying indicators and schedules on which 
effectiveness of the planned activities depends" (p. 17). The Faculty agrees with 
the Commission's suggestions in the context of refinement of indicators and schedules 
related to the development of the Faculty. Work on this has begun under the leadership 
of the Deputy Dean for Development. 
 

3. In point 2 of the Report, "The functioning and perfecting the internal quality assurance 
system," the Commission suggests "development of intermediate links, in particular 
in the form of a departmental and directional team for quality" (p. 24).  
 

With reference to the above, we would like to point out that the Faculty 
has  a  policy regarding the quality of education according to the structure adopted 
by the University. Thus there are no other intermediate structures, even directional 
teams. This does not mean, however, that the heads of individual institutes, who 
are part of the Faculty Commission for Quality Assurance do not continue their efforts 
to improve the quality of educational services in individual fields. Direct executors 
of the recommendations of the Departmental Commission for Quality Assurance 
are heads of institutes responsible for the quality of education in individual fields 
and heads of chairs, who report the activities aimed at improving education by their 
employees at the institutes’ boards meetings. The Departmental Commission 
for Education Quality Assurance includes in its recommendations on the improvement 
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of the quality of education the specific character of directional studies. The activities 
carried out at the Faculty of Social Sciences are trying to meet the expectations 
of students and lecturers alike. Mutual satisfaction is the shortest way to achieve 
desired objectives.  

Cooperation with students of all levels of education, as well as students 
of postgraduate studies, in the context of the assessment of programs is carried 
out on a regular basis, at the end of the semester, where - through their representatives 
- students can submit their suggestions in this regard. There is also ongoing 
cooperation with groups of external stakeholders who have direct insight into 
education programs because very often they teach practical classes and workshops. 
Their comments are included in program adjustments. A telling example of this 
concern are efforts to change the profile of education in Social Work course from 
general academic studies to a practical profile (the 2nd degree studies) in the coming 
academic year. 

 
4. In point. 5 of the Report, "Cooperation with the social, economic or cultural 

environment, cooperation with national and international academic and scientific 
institutions. Career of graduates," in the final evaluation of the degree of fulfillment 
of the fifth criterion, the Commission suggests that "an organizational unit, 
for example Office for Scientific Research, which would consist of a Team for Grants 
and Programs MNISW and Team for National Research Projects" should 
be established (p. 52).  

 
In response to this suggestion we would like to emphasize that within 

its organizational structure the University has a Centre for Scientific Research 
and International Cooperation. It is responsible, among other things, for helping students 
with applications for grants and research projects; organization of internships and travel 
under the Erasmus + or coordination of the statutory activity within the entire university. 
All proposed solutions, announced by the AVEPRO Commission are realized by the Centre. 
The thing is, that only recently it became possible for humanities to apply for the EU funds. 
Moreover, in the Polish system of division of the classification of areas, fields and disciplines, 
two basic disciplines for the development of scientific research of the Faculty: Family Studies 
and Media Studies were established in Poland a few years ago and have yet to translate into 
all announced competitions, projects and grants. In addition, two factors are considerable 
impediments in the effective application for external funds: social work is not recognized 
as a scientific discipline, and media and family sciences are still in the process of forming 
in the system of grant application possibilities.  

However, the authorities of the Faculty take intensive measures to change 
this situation through co-creating consortiums and agreements with experienced research 
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units, as described in the Report (pp. 45-47). Faculty Authorities promote creation of research 
groups and create conditions that encourage teamwork. However, this process is progressing 
more slowly than the needs and expectations, also due to the enormous educational effort 
of the Faculty teaching staff. It should also be noted that in the strategy of development 
of the still young Department, harmony and proportion between teaching and scientific 
activity is maintained, as a result of which the quality of education is also perfected through 
the implementation of research projects of the Faculty staff.  

 
5. In point 6, "The system of student support," students suggest insufficient access         

to Wi-Fi and existence of too many theological subjects (p. 61). In this respect, 
it should be emphasized that the buildings where classes are held for the WNS 
students Wi-Fi is available, but it is weaker in the building at 3 Bernardyńska Street. 
This is due to the lack of technical possibilities of connecting fiber link. 
The University has been trying to get this possibility, however technical difficulties 
arise from the policy of Krakow authorities. This issue is constantly raised 
by the Chancellor of UPJPII at meetings with representatives of the city authorities. 
 
In the opinion of the Faculty authorities a large number of theological subjects, which 

was suggested by students (moral theology, Catholic social teaching, church marriage law 
and family law,) does not exceed the so called church subjects, as they highlight 
the University's mission and its pontifical character. It is natural that the Pontifical University 
of John Paul II, as a continuer of centuries of the Church's mission must refer to its roots. 
The fact that the University obtained permission to run specific courses of studies from civil 
authorities is a proof of keeping proper proportions between these and directional subjects. 
Students undertaking studies at our university have the opportunity to learn about education 
programs and make the right choice of university. 

 
6. Also in point 6, "Final evaluation of the degree of fulfillment of the sixth 

criterion," in point. 3 the Commission suggests that "verification should be made 
of the syllabuses with regard to the appropriateness of the description of education 
results" (p. 62). In relation to this, we would like to point out that at the request 
of the chairmen of Departmental Teams: The Team for Programs of Education 
and the Team for Quality of Education, the Dean of the Faculty informed the heads 
of institutes and chairs of the existing problem and asked to address these issues 
in cooperation with individual academics. 

7. In point 8, "The quality of education at Postgraduate courses of studies," in the final 
assessment the Commission notes that "Decrease is now observed, which affects 
all institutions of higher education in the country" (p. 65). In relation to this remark, 
we want to stress that the changing popularity of postgraduate studies, as well  
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as  non-stationary studies, is not only our university experience. This is due 
to impoverishment of workers employed in the so called social occupations. 
The interest in these studies is large, but the actual use of this service is small. 
Naturally, the Faculty is taking steps to improve this state of affairs. For example, 
beginning with the summer semester 2016-2017 the Faculty plans to launch four types 
of postgraduate studies in the field of media and communication, preparation 
for which has been going on for a year. One of the reasons for the inability to open 
paid studies is also legal regulation of the European Union, which prohibits the use 
of school infrastructure created in the framework of EU projects for the purpose 
of studies. It should also be noted that the development of postgraduate studies 
is inscribed in the development strategy of the Faculty, which first focused its efforts 
on the creation and development of directional studies of the first and second degree 
in three fields of education. The next step, inscribed in the development strategy 
of the Faculty, which is currently in focus, is launching new postgraduate studies 
and third degree studies in two disciplines: Family Studies and Media Studies.  

 
 

The Report of the AVEPRO Commission shows the strengths and weaknesses of our 
young Faculty, which has been in operation since 2008. Its recommendations 
and suggestions will undoubtedly contribute to its further development. Hence, they will 
be analyzed and specific actions will be taken by the authorities and employees 
of the Faculty. 

 
 

Dean of the Faculty of Social Sciences  
at the Pontifical University of John Paul II in Krakow  

 
      Rev. Dr. Hab. Antoni Świerczek 

 
 

                                              
 

 
 
 
 
 

 
 
 


