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Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jako ści Kształcenia 

 

Do podstawowych zada ń Wydziałowej Komisji ds. Jako ści Kształcenia (WKJK) nale ży: 

 

1. wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, 

2. analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale, 

3. przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości 

kształcenia na Wydziale, 

4. udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej                             

i resortowej, 

5. wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników 

ankietowania (pracodawców, studentów i absolwentów), 

6. wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych               

w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych 

wyników ankietowania (studenci i absolwenci), 

7. wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania 

zakładanych efektów kształcenia. 
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W skład WKJK wchodzi: 

- Wydziałowy Zespół ds. Jako ści Kształcenia (WZJK)  

- Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jako ści Kształcenia (WZOJK) 

 

  

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jako ści Kształcenia (WZJK) nale ży: 

 

1)  opracowanie oceny stanu wyjściowego w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na 

Wydziale, 

2) opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej 

dla Wydziału, 

3)  opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia, 

4)  opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem: 

    a)  potrzeb rynku pracy, 

    b)  wyników monitorowania karier absolwentów, 

    c)  zakładanych efektów kształcenia, 

5)  monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych, 

6)  monitorowanie procesu dyplomowania, 

7)  monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, 

8)   opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć, 

9) opracowywanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
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Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jako ści Kształcenia (WZOJK) nale ży: 

 

1. przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

2. przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych, 

3. sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych, 

4. monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na Wydziale, 

5. publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale (wyniki badań 

ankietowych), 

6. opiniowanie programów kształcenia zgodnie z PRK, 

7. opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia, 

8. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie 

przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, 

9. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, 

doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń 

na Wydziale. 
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Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia (K ZPK) nale ży: 

 

1. analiza programów kształcenia pod kątem oceny efektów kształcenia, stanowiąca 

podstawę ich doskonalenia, 

2. analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie 

wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie 

efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, adekwatność metod  

oceny, 

3. analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz 

przestrzegania regulaminu prac dyplomowych, 

4. analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych                                  

i nie będących nauczycielami akademickim, 

5. analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie 

realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu kształcenia, 

6. analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia, 

7. opiniowanie wzorów suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku 

akademickim. 

 


