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HARMONOGRAM ZADAŃ WYDZIAŁOWYCH KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

w roku akademickim 2014/2015 

Lp. 
termin 

rozpoczęcia 
opis zadania dokument 

termin 
zakończenia 

1 
październik 

2014 

Przeprowadzenie kontroli dostępności i kompletności 
informacji (m.in. plany studiów i karty przedmiotów 
z opisanymi efektami kształcenia oraz sposobami ich 
weryfikacji) o nowych programach kształcenia 
(rozpoczętych od 1 października 2012 r. i nowszych) 

Sprawozdanie wraz z opisem działań 
zmierzających do uzupełnienia ewentualnych 
braków podpisane przez przewodniczącego 
WKds.JK oraz Dziekana należy przesłać do 
Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki  

31 
października 

2014 

2 
październik 

2014 
Przeprowadzenie kontroli dostępności informacji 
o zasadach zaliczania i systemie oceniania przedmiotów. 

Protokół z posiedzenia komisji wraz z opisem 
działań zmierzających do uzupełnienia 
ewentualnych braków podpisane również przez 
Dziekana należy przesłać do Prorektora ds. 
Studenckich i Dydaktyki 

31 
października 

2014 

3 
październik 

2014 

Ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia 
wydziałowych wymagań metodycznych i merytorycznych 
oraz poszanowania praw autorskich 

Raport z oceny należy przedstawić dziekanowi 
oraz przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

31  
maja 2015 

4 
październik  

2014 
Ogólna analiza wyników ankiet studenckich dotyczących 
oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich 

Umieszczenie zbiorczych wyników ankiet 
(statystyka + liczby ankiet w ocenianych 
przedziałach) na wydziałowej stronie 
internetowej oraz przesłanie ich w formie 
elektronicznej do Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

31  
października 

2014 

5 
październik 

2014 

Analiza przedmiotów, które uzyskały najniższe oceny  
w ankiecie studenckiej (pyt. 7-12) za semestr letni 
2013/2014 

Opinie i wnioski przedłożyć dziekanowi  oraz 
przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

31  
października  

2014 

6 
październik  

2014 

Przegląd i merytoryczne opiniowanie obsady kadrowej 
poszczególnych kierunków studiów (m.in. aktualny dorobek 
naukowy lub dydaktyczny) 

Opinie i wnioski przedłożyć dziekanowi  oraz 
przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

30  
 listopada 

2014 

7 
listopad  

2014 

Ocena okresowa programów kształcenia (tylko semestr 4 st. 
I stopnia) pod kątem zgodności całkowitego nakładu pracy 
studenta z przypisaną przedmiotowi liczbą punktów ECTS na 
podstawie opracowanych danych z ankiet studenckich za 

Raport z oceny należy przedstawić dziekanowi  
oraz przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

31 stycznia 
2015 
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sem. letni. 

8 
luty 

2015 

Ocena i przegląd metodyki warunków i sposobów zaliczania 
przedmiotów pod kątem właściwej weryfikacji osiągania 
przez studentów założonych efektów kształcenia. Dotyczy 
przedmiotów semestru 5 st. I stopnia. i   

Raport z oceny należy przedstawić dziekanowi  
oraz przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

31 marca 
2015 

9 
marzec  

2015 

Ocena okresowa programów kształcenia (tylko semestr 5 st. 
I stopnia i st. II stopnia) pod kątem zgodności całkowitego 
nakładu pracy studenta z przypisaną przedmiotowi liczbą 
punktów ECTS na podstawie opracowanych danych z ankiet 
studenckich za semestr zimowy 2014/2015 

Raport z oceny należy przedstawić dziekanowi  
oraz przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

30 kwietnia 
2015 

10 
kwiecień 

2015 

Przeprowadzenie kontroli dostępności i kompletności 
informacji (m.in. plany studiów i karty przedmiotów 
z opisanymi efektami kształcenia oraz sposobami ich 
weryfikacji) o nowych programach kształcenia 
(rozpoczętych od 1 października 2012 r. i nowszych) 

Sprawozdanie wraz z opisem działań 
zmierzających do uzupełnienia ewentualnych 
braków podpisane przez przewodniczącego 
WKds.JK oraz Dziekana należy przesłać do 
Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki  

30 kwietnia 
2015 

11 
luty  

2015 
Ogólna analiza wyników ankiet studenckich dotyczących 
oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich 

Umieszczenie zbiorczych wyników ankiet 
(statystyka + liczby ankiet w ocenianych 
przedziałach) na wydziałowej stronie 
internetowej oraz przesłanie ich w formie 
elektronicznej do Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

31 marca 
2015 

12 
luty  

2015 

Analiza przedmiotów, które uzyskały najniższe oceny  
w ankiecie studenckiej (pyt. 7-12) za semestr zimowy 
2014/2015 

Wnioski z analizy przedłożyć dziekanowi  oraz 
przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

31 marca 
2015 

13 
maj  

2015 

Opracowanie wniosków na podstawie analizy opinii 
absolwentów uzyskanych z ankiet po 6 miesiącach od 
ukończenia studiów 

Opracowane wnioski przedłożyć radzie wydziału  
oraz przesłać wersję elektroniczną do Zespołu 
ds.jakości kształcenia 

15 lipca  
2015 

14 
czerwiec  

2015 

Sporządzenie raportu wynikowego z działalności komisji w 
roku akademickim 2014/15 wraz z oceną funkcjonowania 
systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale 

Raport wynikowy wraz z oceną przedstawić 
dziekanowi i przesłać do UK ds. JK 

30 września 
2015 

15  
Opiniowanie  nowych programów kształcenia oraz zmian w 
dotychczasowych programach kształcenia (monitoring 
ciągły) 

 na bieżąco 


