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Drogie Koleżanki i Koledzy, 

niestety, ale muszę Was poinformować o kolejnych ruchach Ministerstwa, które wyraźnie są unikami 

w podejmowaniu rzeczywistego dialogu, a w rezultacie skutecznych działań. Jest to tym bardziej 

szokujące, że jednoznacznie wskazuje, iż JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA w ustach decydentów odmieniana 

przez wszystkie przypadki jest jedynie pustym frazesem. 

 Informowałem Was o podjętych przez KSN działaniach dotyczących ukazaniu sprzeczności z 

obowiązującym prawem sytuacji, która zaistniała w Katowickiej AWF po przekazaniu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych podmiotowi zewnętrznemu. Zwróciliśmy się w tej sprawie do PKA, która 

skierowała nas do ministerstwa, gdyż “ono zgodnie z obowiązującym prawem sprawuje nadzór nad 

zgodnością z przepisami prawa działań podejmowanych w uczelniach”. Załączone pismo, które 

skierowaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa, zawiera szereg ogólnych pytań ponieważ ten 

spektakularny przypadek, może niestety znaleźć naśladowców nie tylko w obszarze nauki języków 

obcych! 

Z odpowiedzi Ministerstwa właściwie dowiadujemy jak można unikać przestrzegania zapisów prawa. 

Powołując się jak zwykle na autonomię uczelni dowiadujemy się np., że zajęcia dydaktyczne nie 

muszą być prowadzone przez nauczycieli akademickich. No tak, zapomniano wskazać, że przecież 

mamy jeszcze szereg innych rozwiązań, np. możliwość kształcenia na odległość. A tak nawiasem 

mówiąc, to wszystko pozostaje w gestii władz. Zastanawiam się jedynie co oznacza pojęcie 

“Weryfikacja punktów ECTS”, bo przecież oczywistym jest, że zaliczenie semestru dokonywane jest 

przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie. Z pisma 

Ministerstwa możemy dowiedzieć się jak niezwykle ważną rolę w procesie zapewnienia jakości 

kształcenia pełnią studenci – nie tylko, że po każdym semestrze oceniają osoby prowadzące 

kształcenie, ale również dokonują samooceny opanowania efektów kształcenia. Aż ciśnie się na usta 

pytanie, czy dożyjemy czasów, kiedy student będzie sobie sam wystawiał ocenę końcową? 

 Z niecierpliwością czekamy na wyniki właśnie prowadzonej kontroli PKA – przecież Ministerstwo 

samo informuje Nas, że 

 “Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia powinny być precyzyjnie określone w regulaminie 

studiów uczelni m.in. w zakresie sposobu prowadzenia i dokumentowania czynności przewidzianych 

w toku studiów. Na ten aspekt sprawy zwrócono uwagę władzom' AWF w Katowicach, wskazując, że 

postanowienia regulaminu studiów powinny być odpowiednio dostosowane, w związku z 

powierzaniem realizacji zajęć dydaktycznych osobom innym niż nauczyciele akademiccy zatrudnieni 

w uczelni. Z informacji przekazanych przez Rektora AWF w Katowicach w piśmie z dnia 16 marca 

2015 r. wynika, że zmiany wewnętrznych aktów prawnych zostaną dokonane w roku bieżącym.”, a 

przecież nauka trwa. Według jakich regulaminów? 

 Myślę, że sprawy nie możemy pozostawić samej sobie i będzie przedmiotem działań najbliższego 

Prezydium. 

 Pozdrawiam serdecznie 

Bogusław Dołęga 


