Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
w dniu 19 stycznia 2015r.

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawy organizacyjne
3. Sprawy bieżące WZJK i KZJK
4. Raport dla PKA dot. Systemu Jakości Kształcenia na WMFCH
5. Studia doktoranckie i podyplomowe
6. Wolne głosy i wnioski

Ad1.
Przewodnicząca WZJK, dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska powitała zebranych
i przypomniała zagadnienia, które były dyskutowane podczas ostatniego spotkania WZJK we
wrześniu 2014r. Przyjęcie porządku obrad.
Ad.2
I. Przewodnicząca WZJK omówiła zmiany w składach i strukturze WZJK i KZJK:
- Powołanie KZJK dla Informatyki Stosowanej.
- Zmiana przedstawiciela studentów w WZJK.
- Powołanie osobnego KZJK dla studiów III stopnia w dziedzinie nauk chemicznych.
- Uzupełnienie przedstawicieli studentów w KZJK.
- Stworzenie wspólnego KZJK dla kierunku matematyka I i II stopnia.
II. Podsumowanie prac nad raportem z oceny własnej WMFCH w zakresie jakości kształcenia
w roku akademickim 2013/2014:

- Omówienie prac nad raportem w ramach Instytutów
- Omówienie przygotowanego raportu dot. oceny własnej, zatwierdzonego przez Radę
Wydziału podczas jej grudniowego posiedzenia.
- Omówienie dokumentów przygotowanych przez WZJK i KZJK, które są dostępne na stronie
internetowej Wydziału.
III. Informacje o prowadzonych kierunkach:
- Aktualizacja danych o prowadzonych kierunkach i specjalnościach na stronie internetowej
Wydziału i Instytutów.
Ad. 3
I. Informacje z posiedzenia UZJK:
- Wprowadzenie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego. Informacja o przebiegu
ankiet i sposobie zbierania danych. Ankieta ma być wprowadzona Zarządzeniem JM Rektora
i obowiązywać od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015.
- Informacje dot. prac nad Ankietą Absolwenta dla studiów drugiego stopnia i jednolitych
magisterskich.
- Informacje o zmianach w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
- Otwarcie repozytorium prac dyplomowych i doktorskich.
- Wprowadzenie działań antyplagiatowych na Uczelni.
II. Działania bieżące WZJK i KZJK:
- Omówienie harmonogramu działań zespołów.
- Przypomnienie o realizowaniu planu rocznego hospitacji
-Analiza sylabusów realizowanych w danym semestrze przedmiotów. Omówienie
prawidłowej zawartości sylabusów.
- Propozycja wcześniejszego terminu rejestracji na przedmioty.
- Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia.

- Monitorowanie praktyk zawodowych
- Analiza prac dyplomowych
- Roczna ocena efektów kształcenia do przygotowania na wrzesień 2015r.
- Bieżąca kontrola dokumentacji w ramach spotkań KZJK. Prośba o przygotowywanie
krótkich notatek ze spotkań.
- Otwarte spotkania KZJK dla społeczności danego kierunku przynajmniej raz w trakcie
trwania roku akademickiego.
- Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi.
- Dyskusja nad propozycjami zmian w WSZJK zgodnie ze zmianami w Ustawie PSW.
Ad. 4
- Przygotowanie raportu do PKA dot. wdrożenia Systemu Jakości Kształcenia na WMFCH
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w raporcie oceny instytucjonalnej WMFCH z maja
2012r.: wdrożenie WSZJK na Wydziale, wprowadzenie efektów kształcenia dla studiów
doktoranckich i podyplomowych itd.)
- Informacje o spotkaniu Pełnomocników Rektora i Dziekana ds. Jakości Kształcenia z
władzami dziekańskich, kierownikami studiów doktoranckich i podyplomowych
Ad. 5
- Omówienie bieżących spraw związanych z prowadzonymi studiami doktoranckimi i
podyplomowymi.
Ad. 6
- Zaproszenie na ogólnouczelniane spotkanie dot. Jakości Kształcenia.

Protokół sporządziła:
mgr Martyna Kantorysińska

