Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
i realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
w roku akademickim 2012/2013

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym
(WZZJK) działa w oparciu o Zarządzenie Nr R – 0161/ 61/ 2012 Rektora Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie struktury i zadań
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Nr R – 0161/27/ 2013 oraz Nr R –
0161/39/ 2013).
Rok akademicki 2012/2013 był rokiem wytężonej pracy Kierunkowych oraz Wydziałowych
Zespołów ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. Działania podejmowane przez
poszczególne zespoły zostały przedstawione w raportach końcowych. W ramach
prowadzonych działań dokonano między innymi:



Szczegółowej analizy i weryfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych
kierunków;
Analizy sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;



Zmian w programach kształcenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i
uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy; wprowadzono przedmioty swobodnego
wyboru;



Sprawdzano kompletność i jakość opracowanych dla poszczególnych kierunków
sylabusów;



Analizowano tematykę prac magisterskich i licencjackich pod względem spójności
ich tematyki z realizowanym kierunkiem/specjalnością;





Korekty w systemie punktów ECTS i uzupełnienie sylwetek absolwentów;
Podejmowano z sukcesami próby nawiązania współpracy z potencjalnymi
pracodawcami, zasięgano opinii tzw. Interesariuszy zewnętrznych;
Opracowanie użytecznych druków podań dla studentów;



Opracowane zostały niektóre procedury działań w zakresie dydaktyki np. ubiegania
się o indywidualny tok studiowania, uznawania efektów kształcenia zrealizowanych
wcześniej, formy wpisywania ocen i punktów ECTS w indeksie, uznawania na poczet
praktyki studenckiej innych form pracy…;



Aktualizacja szablonu programu kształcenia zgodnie z Uchwałą Nr 11/2013 Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2013 r.

W raportach pojawiają się uwagi odnośnie trudności związanych z weryfikacją
zrealizowanych efektów kształcenia z powodu braku Archiwum do gromadzenia
dokumentów z walidacji w jednym miejscu. Opóźnienia związane z adaptacją
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pomieszczenia przeznaczonego na Archiwum związane są z koniecznością wykonywania
bardziej priorytetowych prac remontowy (np. przenosiny Dziekanatu i inne).
W przypadku niektórych kierunków w raportach brakuje informacji na temat udziału
interesariuszy zewnętrznych w procesie dydaktycznym.
Opracowane druki podań, procedury postępowania w sprawach związanych z dydaktyką
oraz sprawozdania z działalności Zespołów Wydziałowych dostępne są na stronie
internetowej Wydziału w zakładce „Dla studentów” i „Jakość kształcenia”.
Pod koniec roku akademickiego 2012/2013 zebrane zostały opinie osób wchodzących w
skład minimum kadrowego poszczególnych kierunków na temat efektów kształcenia i ich
realizacji. W większości przypadków opinie są pozytywne, zapewniają o właściwie
zdefiniowanych efektach kierunkowych lecz podkreślają, że ocena efektów i ich realizacji
będzie możliwa po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia.
W opiniach osób tworzących minima kadrowe pojawiają się następujące uwagi:
 Udoskonalenie sposobu walidacji efektów kształcenia;
 Konieczna analiza odniesienia efektów kierunkowych do efektów kształcenia
inżynierskiego;
 Zbyt szczegółowe efekty kształcenia w przypadku niektórych kierunków.

W najbliższym czasie planuje się podejmowanie kolejnych działań zmierzających do
poprawy jakości kształcenia na Wydziale, między innymi:


opracowanie nowego regulaminu dyplomowania uwzględniającego zmieniony
regulamin studiów,



dostosowanie arkusza oceny pracy dyplomowej do wymogów KRK,



modyfikacja arkusza hospitacji zajęć,



opracowanie dalszych procedur postępowania w sprawach dydaktycznych,



analiza dokumentów weryfikujących efekty kształcenia,



analiza i modyfikacja zagadnień do egzaminu dyplomowego,



analiza prac dyplomowych.

Częstochowa 23.09.2013

Prodziekan ds. Studenckich
Dr Alina Gil
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