Protokół z zebrania dot. Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
z dnia 29 kwietnia 2014r.

PROGRAM ZEBRANIA
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawy organizacyjne:


Zmiany składów KZZJK



Strony internetowe Wydziału i Instytutów- informacje o Systemie
Zapewniania Jakości Kształcenia ( SZJK), o studiach podyplomowych i
doktoranckich



Uzupełnienie składów KZZJK o studentów

3. Przypomnienie harmonogramu zadań na najbliższe miesiące- zadania
poszczególnych „ składników” SZJK, dyskusja:


Hospitacje zajęć



Ankiety oceniające prowadzenie zajęć przez pracowników i doktorantów



Podsumowanie praktyk zawodowych



Zebrania KZJK

4. Informacja o formularzach i formatkach, które powinny być wytwarzane w
ramach WSJK
5. Studia doktoranckie i podyplomowe- plany i programy studiów
6. Zaproszenie na planowane ogólnouczelniane seminarium dot. KRK i JK
(prawdopodobnie 26.05.2014r. o godz. 14:00)
7. Ustalenie wstępnego terminu otwartego posiedzenia WZJK
8. Wolne głosy i wniosku

Ad.1
Powitanie uczestników zebrania przez nowego Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości
Kształcenia Panią dr hab. Krystyny Mateję- Kaczmarską, która prowadziła spotkanie.
Przyjęcie harmonogramu zebrania.

Ad.2
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia poinformowała o zmianach w zespołach
jakości kształcenia:


uzupełnieniu Kierunkowych Zespołów Jakości Kształcenia o przedstawicieli
studentów i doktorantów.



poinformowanie o zmienionym składzie Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia,
w skład którego wchodzą: przewodniczący Kierunkowych Zespołów Jakości
Kształcenia, wice –dyrektorzy Instytutów ds. dydaktycznych, przedstawiciel
studentów i doktorantów oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia jako
przewodniczący. Skład zespołu został zmieniony zgodnie z „ Wewnętrznym
Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia WMFCH”.

Pełnomocnik Dziekana omówiła strony internetowe Wydziału i strony internetowe Instytutów
pod kątem informacji dot. Jakości Kształcenia. Prośba Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości
kształcenia o uzupełnienie danych o prowadzonych kierunkach studiów na stronach
internetowych Instytutów ( sylabusy, plany zajęć, programy kształcenia i moduły).

Ad3.
Pełnomocnik Dziekana omówiła harmonogramem zadań związanych z systemem jakości
kształcenia na najbliższe miesiące a także sprawozdawczość w ramach procesu zapewnienia
jakości kształcenia i osób odpowiedzialnych za wypełnianie tych zadań:


omówienie procesu hospitacji zajęć dydaktycznych. Sprawozdanie z hospitacji zajęć
dydaktycznych powinno być przekazane Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości
Kształcenia w miesiącu czerwcu przez Dyrektorów Instytutów ds. Dydaktycznych.



omówienie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych na ankietach papierowych
zatwierdzonych przez JM Rektora ( zadanie koordynują w Instytutach Dyrektorzy ds.
Dydaktycznych). Przygotowanie sprawozdania i przekazanie ich Pełnomocnikowi ds.
Jakości Kształcenia.



omówienie sposobu analizy prac dyplomowych( 10 % w skali roku)
przygotowywanych na Wydziale. Dyskusja nad sposobem oceny prac. W dyskusji
udział wzięli prof. dr hab. Jarosław Polański i prof. dr hab. Grażyna Chełkowska.



podsumowanie praktyk zawodowych odbywanych przez studentów Wydziału.
Przygotowanie sprawozdania z praktyk przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.



roczna analiza efektów kształcenia( prodziekani, dyrektorzy ds. dydaktycznych,
kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia). Przygotowanie zbiorczego sprawozdania
przed dyrektorów ds. dydaktycznych



omówienie działań KZJK dotyczących analiz programów kształcenia, sylabusów.



prośba o przygotowywanie krótkich notatek służbowych z odbywanych spotkań
zespołów w ramach Jakości Kształcenia.

Ad.4
 Omówienie prac Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia pod kątem
przygotowywania formatek dokumentów związanych z bieżącą obsługą Jakości
Kształcenia w UŚ.
Ad5.


Pełnomocnik Dziekana ponownie omówiła stronę Internetową Wydziału i strony
internetowe Instytutów pod kątem informacji o prowadzonych studiach
podyplomowych i doktoranckich. Prośba o uzupełnienie informacji o prowadzonych
studiach o : aktualnie prowadzone studia, programy i plany studiów zgodne z KRK.
Głos zabrała Kierownik Studiów Doktoranckich Instytutu Fizyki dr hab. prof. UŚ
Ilona Bednarek i ustosunkowała się do informacji dotyczących studiów
doktoranckich zamieszczonych na stronie Instytutu Fizyki.

Ad6.


Pełnomocnik Dziekana zaprosiła zebrane osoby na Seminarium Ogólnouczelniane
dotyczące Jakości Kształcenia i KRK, które odbędzie się 26 maja.

Ad7.


Pełnomocnik Dziekana przekazała informację o planowanym otwartym posiedzeniu
Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia. Data spotkania zostanie ustalona w
terminie późniejszym

Ad8


Dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi jakości kształcenia. Głos zabrał prof.
dr hab. Jarosław Polański i zaproponował wycofanie z użytku indeksów. Głos w

dyskusji zabrali także prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, dr Anna Szczerba- Zubek i
dr Damian Bruckner. Zwrócili m.in. uwagę na to, że takie rozwiązanie zostało
zaproponowane niedawno władzom rektorskim, ale samorząd studencki nie zgodził
się na rezygnację z indeksów.
Na tym spotkanie zakończono.

