Polityka jakości na Wydziale Pedagogicznym
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny jest najstarszą jednostką Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie). Polityka jakości
Wydziału Pedagogicznego to ogół zamierzeń wynikających z Misji i Strategii Wydziału,
ukierunkowanych na spełnianie oczekiwań interesariuszy (studentów, pracowników, władz
państwowych, samorządowych i uczelni, organizacji pracodawców, społecznych i
kulturalnych oraz instytucji oświatowych). Wynika z przyjętych przez Senat Akademii im.
Jana Długosza misji, wizji i strategii rozwoju Uczelni.
Cele polityki jakości koncentrują się w następujących obszarach:
a) działalności naukowo-badawczej,
b) w obszarze dydaktyki,
c) w obszarze organizacji i infrastruktury,
d) w obszarze współpracy środowiskowej,
Politykę jakości na Wydziale pedagogicznym kształtują wszyscy członkowie
społeczności akademickiej: władze Wydziału, nauczyciele, pracownicy dziekanatów i
administracji oraz studenci.
W obszarze działalności
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1) organizacji zasad współpracy opartej na partnerstwie, zasadach etyki i wzajemnym
zaufaniu wewnątrz Wydziału, w odniesieniu do Uczelni i otoczenia zewnętrznego,
2) zapewnieniu wymiany myśli poprzez zapraszanie wybitnych naukowców z kraju i
zagranicy na wykłady otwarte oraz inicjowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych z
innymi ośrodkami naukowymi zagranicznymi i polskimi,
3) zapewnieniu wysokich standardów działalności naukowo-badawczej, a także
stworzeniu odpowiednich warunków pracy naukowo-badawczej,
4) intensyfikowaniu podnoszenia kwalifikacji wśród kadry naukowej,
5) wspieraniu aktywnego udziału studentów w badaniach naukowych prowadzonych w
ramach działań statutowych poszczególnych instytutów,
6) zwalczaniu krzywdzących stereotypów, przypisujących pracownikom Wydziału
prowadzenie badań naukowych na niskim poziomie,
7) wspieraniu działalności studentów w kołach naukowych,
8) wspieraniu pracowników w tworzeniu monografii autorskich i podręczników,

9) podnoszeniu jakości publikacji naukowych poprzez zwiększanie liczby publikacji w
czasopismach wysokopunktowanych.
Cele polityki jakości w zakresie działalności naukowo-badawczej ukierunkowane są na
podniesienie prestiżu i doskonalenie wizerunku Wydziału Pedagogicznego.
W obszarze dydaktyki cele polityki jakości są skoncentrowane na:
1) zapewnieniu najwyższego poziomu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów,
2) rozszerzeniu oferty kształcenia uzupełniającego przez kształtowanie wysokiego
poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry nauczycieli akademickich,
3) zapewnieniu zgodności zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z założeniami
Krajowych Ram Kwalifikacji oraz z obowiązującymi standardami prawnymi
międzynarodowymi i krajowymi,
4) stałej aktualizacji oraz doskonaleniu programów kształcenia poprzez powiązanie ich
z prowadzonymi badaniami naukowymi,
5) podnoszeniu jakości planowania zajęć dydaktycznych
6) zapewnieniu odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej.
7) zwiększeniu poziomu skorelowania działalności dydaktycznej Wydziału z potrzebami
rynku pracy przez podnoszenie kompetencji społecznych studentów, rozwój kreatywności
oraz monitorowanie aktywności i osiągnięć zawodowych absolwentów.
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1) stworzeniu odpowiednich warunków pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
2) zapewnieniu studentom oraz pracownikom bezpieczeństwa w trakcie działalności
naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, koniecznego z punktu widzenia zagrożeń związanych
z prowadzeniem tych działalności,
3) modernizacji sal dydaktycznych oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę audiowizualną,
4) stworzeniu zrównoważonych warunków dla rozwoju organizacji studenckich o
charakterze kulturalno-społecznym i sportowym
5) aktywnego poszukiwania
prowadzonej na Wydziale.
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W obszarze współpracy środowiskowej cele polityki jakości Wydziału są
skoncentrowane na:
1) potrzebach i oczekiwaniach Regionu Częstochowskiego,

2) współpracy skoncentrowanej na realizacji zadań i przedsięwzięć związanych ze
społecznymi kierunkami rozwoju Częstochowy i regionu.
3) współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. polegającej na doskonaleniu
procesu dydaktycznego,
4) współpracy z instytucjami kultury, sportu i zdrowia w regionie, kraju i za granicą.
Niniejsza Polityka jakości stanowi deklarację i jednocześnie zobowiązanie władz
Wydziału Pedagogicznego do jej realizacji, przeglądu i aktualizacji.
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