Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii
w dniu 15 września 2014r.

1. Przypomnienie zagadnień poruszanych na spotkaniu w dniu 15 lipca br.
2. Sprawy bieżące
3. Ponowne omówienie raportów WRSD i WRSS
4. „Ocena efektów kształcenia na kierunku…” oraz roczny raport dot. Jakości Kształcenia na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
5. Kolejne spotkanie WZJK

Ad1.
Przewodnicząca WZJK, dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska powitała zebranych.
Przypomniała zebranym zagadnienia, które zostały omówione podczas ostatniego spotkania
WZJK w dniu 15 lipca br., w tym omówiła wzory dokumentów, które zostały przegłosowane
w trakcie ostatniego spotkania i zamieszczone na stronie internetowej Wydziału, w zakładce
dot. Jakości Kształcenia.
Ad.2
Przewodnicząca WZJK omówiła bieżące sprawy dot. Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Przypomniała zebranym o zmianach
w ustawie "Prawo o Szkolnictwie Wyższym", które będą obowiązywały od roku
akademickiego 2014/2015. Podczas spotkania omówiono również sprawy związane z
przyjętym w lipcu harmonogramem działania WZJK, który zostanie zatwierdzony na
zbliżającej się wrześniowej Radzie Wydziału. Przewodnicząca WZJK przypomniała również
o konieczności przygotowania harmonogramów działania KZJK, które powinny być
przedstawione na Radach Instytutów przed wrześniową Rada Wydziału.

Przewodnicząca WZJK poinformowała zebranych o toczących się pracach związanych z
uruchomieniem w systemie informatycznym USOS zakładki - „ Karta Kierunku”, w której
zostaną umieszczone wszystkie informacje, dotyczące prowadzonych na Wydziale kierunków
studiów.
Omówienie stron internetowych Wydziału i Instytutów w zakresie informacji dot. programów
studiów, modułów i efektów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia. Prośba o
uzupełnienie stron internetowych w tym zakresie. Kierownik SD Instytutu Fizyki , dr hab.
Ilona Bednarek poinformowała w imieniu kierowników studiów doktoranckich, że efekty
kształcenia na SD zostały zatwierdzone na Radzie Wydziału i czekają na zatwierdzenie przez
Prorektora ds. Kształcenia.
Przewodnicząca WZJK omówiła zbliżające się prace w ramach WZJK w tym: przygotowanie
„Raportu z oceny własnej wydziału w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim
2013/14” oraz napisanie raportu z działań w ramach jakości kształcenia, który musimy
przygotować dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w związku z uwagami PKA po ocenie
instytucjonalnej Wydziału w roku 2012. Raporty te powinny zostać przygotowane do końca
br.
Ad.3
Przewodnicząca WZJK przedstawiła raport WRSD dot. Jakości Kształcenia na studiach III
stopnia.
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specjalistycznych, kwestii dot. wykładów monograficznych. Do uwag doktorantów odnieśli
się przedstawiciele KZJK studiów III stopnia.
Przedstawiono również raport WRSS, z zastrzeżeniem, że dane przedstawione przez
studentów miały zostać uzupełnione. Zebrani stwierdzili, że dane przesyłane przez studentów
powinny mieć formę protokołu z zebrania wraz z listą obecności i podpisami zebranych
studentów tak żeby przesyłane przez WRSS dane były wiarygodne.
ad4.
Przypomniano, że w październiku zespoły kierunkowe na podstawie wytworzonych przez
siebie dokumentów KZZJK powinny przygotować raporty „Ocena efektów kształcenia na
kierunku xxx w r. akad. 2013/14” i dyskutowano, jakie informacje powinny się znaleźć w
tych raportach.

Przewodnicząca WZJK omówiła prace związane z przygotowaniem rocznego raportu dot.
Systemu Jakości Kształcenia

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W związku z

rozpoczęciem prac nad „Raportem Wydziału…” przewodnicząca WZJK przypomniała
zebranym o konieczności przygotowania sprawozdań podsumowujących różne działania
projakościowe w ramach KZJK. Informacje zawarte w raportach KZJK zostaną użyte do
przygotowania raportu rocznego. „Raport z oceny własnej wydziału w zakresie jakości
kształcenia w roku akademickim 2013/14” powinien przygotowywać Wydziałowy Zespół ds.
Jakości Kształcenia, ale członkowie WZJK zadecydowali o powołaniu zespołu pomocniczego
WZJK, którego zadaniem będzie przygotowanie wstępnej wersji raportu rocznego na
podstawie danych przesłanych z KZJK. Ta wstępna wersja będzie następnie konsultowana,
poprawiana i uzupełniana przez wszystkich członków WZJK. W skład zespołu będzie
wchodziła przewodnicząca WZJK i po 1 przedstawicielu z każdego z Instytutów.
Przedstawiciele Instytutów mają zostać podani do wiadomości do 22 września br.
ad.5
Przewodnicząca WZJK zaproponowała wstępny termin następnego spotkania WZJK na
przełom października/listopada. Ostateczny termin spotkania zostania przedstawiony
członkom WZJK w terminie późniejszym.

Protokół sporządziła:
mgr Martyna Kantorysińska

