
 

 
 

V. 3. PLAN PRACY WYDZIAŁÓWEGO ZESPOŁU DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WZDiZJK] NA ROK AKADEMICKI 2020/21 

 

1. Przegląd i analiza programów studiów:  

1.1. Przegląd  i aktualizacja i programów studiów na cykl kształcenia od roku 2021/22 w zakre-

sie macierzy efektów uczenia się z udokumentowanym udziałem interesariuszy zewnętrznych 

– Kierunkowe Rady Programowe w terminie do końca marca 2021r.; 

1.2. Aktualizacja danych w przewodnikach dydaktycznych/sylabusach - Kierunkowe Rady Pro-

gramowe w terminie do końca czerwca 2021r.; 

1.3. Analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów w tym stosowanych kryte-

riów i procedur- Kierunkowe Rady Programowe . 

 

2. Analiza badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności  osiągania za-

kładanych efektów uczenia się przeprowadzonych wśród studentów, absolwentów oraz 

interesariuszy: 

2.1 . Analiza badań i opracowanie rezultatów badań przeprowadzonych wśród studentów na 

kierunkach studiów - Przewodniczący Rad Pedagogicznych , Przedstawiciel samorządu stu-

denckiego w terminie do końca września 2021; 

2.2. Wnioski z Rad Pedagogicznych -  Przewodniczący Rad Pedagogicznych; 

2.4. Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród potencjalnych pracodaw-

ców – Rady Programowe; 

2.5. Wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów, badanie potrzeb rynku 

pracy; 

2.5. Sprawozdanie z osiąganych efektów uczenia się wg procedury WZDiZJK-WNOZ/1- Kierun-

kowe Rady Programowe w terminie do końca września 2021r. 

 

3. Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich zgodności  z założo-

nymi efektami uczenia się oraz stosowności wykorzystywanych metod i środków dydak-

tycznych do ich realizacji - Zespół ds. Hospitacji: 

3.1. Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych zgodnie z procedurą WZDiZJK-WNoZ/2;  

3.2. Wskazanie przedmiotów proponowanych do hospitacji zajęć na kolejny rok akademicki  

i przekazanie do WZDiZJK-  w terminie do końca maja 2021r.; 

3.2.  Wskazanie nauczycieli upoważnionych do przeprowadzenia hospitacji zajęć i przekazanie 

do WZDiZJK - w terminie do końca maja 2021r.; 

3.3. Wskazanie  listy studentów z danego kierunku, którzy są upoważnieni do uczestnictwa w 

hospitacji - w porozumieniu z RUSS) w terminie do końca maja 2021r.;  



 

3.4. Sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 

2020/21 - w terminie do 15. czerwca 2021r. 

 

4.  Monitoring efektywności WSDiZJK:  

4.1 Bieżąca analiza realizowanego planu działania WZDiZJK w ramach spotkań Kierunkowych 

Rad Programowych, Rad Pedagogicznych kierunków studiów, Samorządu Studentów, WZDi-

ZJK,  

4.2. Przedstawienie Dziekanowi propozycji działań  mających na celu podnoszenie jakości 

kształcenia na Wydziale; 

4.3. Przedstawienie Radzie Wydziału , UZDiZJK i publikowanie na stronie www Uniwersytetu 

corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania systemu zarzadzania jakością kształcenia 

na Wydziale. 

 

 Przyjęte terminy kolejnych posiedzeń WZDiZJK w roku akademickim 2020/21: 

23 lutego,  27 kwietnia  i 26 października. 

 
 
 
Uchwała nr1. WZDiZJK z dn. 15.12.2020r.  o przyjęciu PLANU PRAC WZDiZJK NA ROK AKADEMICKI 

2020/21. 

 
 


