Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
w dniu 17 czerwca 2015r.

1. Informacje o zmianach w składzie WZJK i KZZJK
2. Informacja o zarządzeniu Rektora dot. ankiety oceny nauczycieli akademickich i o
projekcie kwestionariuszy ankiety oceny satysfakcji osób kończących studia II stopnia
oraz jednolite studia magisterskie.
3. Nowe sylabusy elektroniczne
4. Działania antyplagiatowe, ochrona własności intelektualnej
5. Realizacja zadań bieżących prac KZZJK i WZJK
6. Wstępna dyskusja o polityce zapewniania jakości kształcenia i planowanych
modyfikacjach wzoru WSZJK związanych z nowymi wymaganiami PKA.
7. Wolne wnioski

ad.1
Przyjęcie porządku spotkania.
Przewodnicząca WZJK, dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska powitała zebranych
i przypomniała zagadnienia, które były dyskutowane podczas ostatniego spotkania WZJK
w styczniu 2015r. :


Przypomnienie zmian w składach i strukturze KZJK.



Zadania bieżące WZJK i KZJK

Informacja o planowanej, z dniem 1 września br., zmianie Pełnomocnika Dziekana ds.
Jakości Kształcenia na dra Dariusza Sokołowskiego z Instytutu Matematyki.

ad. 2


Uruchomienie ankiety dla osób kończących studia I, II stopnia oraz jednolite
magisterskie w roku akademickim 2014/2015. Informacja o sposobie wprowadzenia
ankiety i uzyskiwania danych od absolwentów.



Informacja o ankiecie oceny pracy nauczyciela akademickiego. Podstawa prawna,
przebieg ankiet, sposobie zbierania danych od semestru letniego 2014/2015.

ad. 3
Sylabusy „elektroniczne”:


Informacja o zmianach dot. wprowadzania sylabusów w systemie USOSWeb.



Dyskusja nad sposobem wprowadzania sylabusów do systemu

( np. utrudnienia

związane ze zmianami kodów modułów)


Sylabusy dla studiów III stopnia i studiów podyplomowych - przypomnienie o
konieczności uzupełnienia brakującej dokumentacji



Przypomnienie o zadaniach KZJK dot. sprawdzania sylabusów. (sprawdzanie
kompletności danych w systemie)

ad. 4
Działania antyplagiatowe na Uczelni:


Wprowadzenie działań antyplagiatowych na Uczelni. Informacja o testach programu
"OSA", sposobie jego działania i terminie wprowadzenia ( początek 2016 roku dla
prac bronionych w semestrze zimowym 2015/2016). Program antyplagiatowy będzie
działał w ramach systemu APD.



Repozytorium prac dyplomowych ( dla prac bronionych od 2009 roku)



Ochrona własności intelektualnej. Dyskusja nad zagadnieniem i sposobem szkolenia
studentów z tego zakresu ( e-szkolenie lub zajęcia dydaktyczne).

ad. 5
Zadania bieżące w ramach KZJK i WZJK:


Przygotowanie raportów w ramach zespołów kierunkowych wg. jednolitych
formularzy dostępnych na stronie internetowej wydziału.



Omówienie

raportów

KZJK

do

przygotowania

przed

rozpoczęciem

roku

akademickiego 2015/2016 ( min. raport z analizy sylabusów, ocena zajęć
dydaktycznych, raport z oceny narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, analiza prac
dyplomowych)


Przygotowanie harmonogramu działań KZJK i WZJK na rok akademicki 2015/2016.



Dyskusja nad sposobem przeprowadzania oceny zajęć dydaktycznych i hospitacji na
studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.



Bieżąca kontrola dokumentacji w ramach spotkań KZJK. Prośba o przygotowywanie
krótkich notatek ze spotkań.



Informacja o przygotowaniu sprawozdania dla PKA ( odpowiedź na zarzuty zawarte
w raporcie końcowym PKA po ocenie instytucjonalnej w styczniu 2012r)

ad. 6


Dyskusja nad wprowadzeniem zmian w Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości
Kształcenia zgodnie ze zmianami w Ustawie " Prawo o Szkolnictwie Wyższym".



Informacja z posiedzenia UZJK - przygotowanie wytycznych dot. wprowadzenia
Polityki Jakości Kształcenia na Uczelni.



Nowe wymagania PKA w ramach oceny instytucjonalnej i programowej.

ad. 7
Ustalenie terminu następnego spotkania na druga połowę września br.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła : mgr Martyna Kantorysińska

