Protokół ze spotkania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii
w dniu 15 lipca 2014r.

1. Przyjęcie porządku zebrania.
2. Sprawa raportu rocznego Wydziału dot. Jakości Kształcenia - dane, które będą
potrzebne we wrześniu i październiku:
 Konsultacje zewnętrzne
 Konsultacje wewnętrzne
 Analiza zgodności ze stanem prawnym
 Analiza zasobów materialnych wspierających kształcenie
 Analiza zasobów wsparcia dla studentów i doktorantów
 Sprawozdania z posiedzeń KZZJK
 Sprawozdania roczne KZZJK
Dyskusja i ustalenie sposobu uzyskiwania danych
3. Harmonogram zadań WZJK na rok akademicki 2014/2015- dyskusja i przyjęcie
harmonogramu
4. Harmonogramy zadań KZJK na rok akademicki 2014/2015- przyjęcie jednolitego
formularza
5. Formularze i formatki, które powinny być wytwarzane w ramach WSJK- dyskusja nad
przesłanymi propozycjami i przyjęcie jednolitych dokumentów dla całego Wydziału.
6. Informacja o raportach WRSS i WRSD – dyskusja
7. Strony internetowe Wydziału i Instytutów – informacja o SZJK, o studiach
doktoranckich i podyplomowych.
8. Informacja o Karcie Kierunku
9. Ustalenie wstępnego terminu następnego posiedzenia WZJK
10. Wolne głosy i wnioski

Ad1.
Przewodnicząca WZJK, dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska powitała zebranych. Przyjęcie
porządku obrad.
Ad2
Omówienie zadań KZJK i WZJK na najbliższy czas. Omówienie formularzy dot. Jakości
kształcenia, na podstawie których zostanie przygotowany roczny raport z SZJK na Wydziale.
Omówienie zadań w SZJK należących; do władz dziekańskich wydziału, WZJK i KZJK.
Ad3

Przedstawienie propozycji harmonogramu zadań WZJK na najbliższy rok akademicki.
Przyjęty przez uczestników zebrania harmonogram, wraz z uzupełnionymi danymi zostanie
zamieszczony na stronie wydziału i będzie obowiązywał w nadchodzącym roku
akademickim.
Ad4
Przedstawienie propozycji harmonogramu zadań KZJK na najbliższy rok akademicki.
Omówienie poszczególnych zadań KZJK i omówienie terminu ich wykonania. Przyjęcie
harmonogramu, wraz z zaproponowanymi przez uczestników spotkania zmianami.
Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału.
Ad5.
Przewodnicząca WZJK przedstawiła zebranym rekomendowane przez UZJK wzory formatek
i formularzy dot. Systemu Jakości Kształcenia. W trakcie spotkania zebrani omówili i wybrali
wzory formatek i formularzy, które będą obowiązywały na Wydziale.
Ad6
Przewodnicząca WZJK przedstawiła raporty WRSS i WRSD dot. Jakości Kształcenia. z
zastrzeżeniem, że formularz przesłany przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego
zostanie uzupełniony we wrześniu. Omówiono raport przedstawiony przez WRSD.
Dyskutowano
nad informacjami zawartymi w raportach. Odniesiono się do uwag
przedstawionych przez doktorantów.
Ad.7
Przewodnicząca WZJK kolejny raz przypomniała zebranym, że wszystkie informacje o
Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia dostępne są na stronie internetowej
Wydziału w zakładce SZJK. Zgodnie z zaleceniami PKA na stronach internetowych Wydział
i Instytutów muszą być dostępne wszystkie informacje o prowadzonych kierunkach studiów
(na wszystkich poziomach kształcenia) - plany studiów, pełne programy kształcenia
zawierające efekty kształcenia, plany studiów, opis modułów i pozostałe wymagane
załączniki.
Ad.8
Przewodnicząca WZJK poinformowała zebranych o uruchomieniu w systemie
informatycznym USOS zakładki - „ Karta Kierunku”, w której zostaną wszystkie informacje
(efekty kształcenia, moduły, zasady dyplomowania, praktyki) o kierunkach i specjalnościach
prowadzonych na Wydziale. Dane o prowadzonych kierunkach i specjalnościach zostaną
uzupełnione w systemie do końca września br.
Ad.9

Przewodnicząca WZJK zaproponowała wstępny termin następnego spotkania WZJK na 15
września br. Ostateczny termin spotkania zostania przedstawiony członkom WZJK po
wakacjach.
Ad.9.
Brak wolnych głosów.

Protokół sporządziła:
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