
Podsumowanie funkcjonowania oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym w roku akademickim 2014/2015 

 

Zgodnie z procedurą Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK-

U/4) została przeprowadzona ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia 

dotycząca przeprowadzonych na Wydziale ocen wewnętrznych. 

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem dokonano oceny 4 kierunków:  

Informatyka: studia Io – 03.02.2015r (ocena nie odbyła się, zmieniono skład komisji do 

przeprowadzenia oceny w innym terminie). Ocenę przeprowadzono 09.04.2015 r. 

Biologia: studia  Io i IIo – 17.03.2015r 

Biotechnologia: studia Io i IIo – 27.05.2015r 

Geografia: studia Io i IIo – 28.05.2015r 

Dokumenty badane w trakcie oceny: 

1. Programy kształcenia 

2. Karty przedmiotów 

3. Harmonogram hospitacji i protokoły hospitacji zajęć 

4. Harmonogram działań KZds.PK i protokoły ze spotkań KZds.PK 

5. Aktualne oświadczenia podpisane przez pracowników – minimum kadrowe 

Z przeprowadzonej oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na w/w 

kierunkach wynika, że wciąż zdarzają się trudności z prawidłowym przygotowaniem  kart 

przedmiotów zgodnie z obowiązującą instrukcją. Nieprawidłowości dotyczą głównie: wybrane karty 

przedmiotu zawierają zbyt dużo efektów kształcenia, nieadekwatną do form i metod prowadzenia 

zajęć oraz zbyt dużo metod weryfikacji efektów kształcenia, w niektórych kartach stwierdzono 

niezgodność liczby godzin prowadzonego przedmiotu z planem studiów, niektóre karty nie są 

zaktualizowane zgodnie z obowiązującą  instrukcją lub stwierdzono brak niektórych kart. Ponadto 

stwierdzono na kierunku informatyka brak kart przedmiotu w wersji papierowej z aktualnym 

podpisem prowadzących zajęcia. 

Na wszystkich ocenianych kierunkach, zgodnie z procedurą WSZJK-U/13, przygotowano 

harmonogram hospitacji zajęć na rok akademicki 2014/2015 oraz przeprowadzono hospitacje 

wybranych zajęć dydaktycznych według harmonogramów zatwierdzonych przez panią Dziekan 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Sprawdzone przykładowe protokoły hospitacji zajęć były 

sporządzone prawidłowo. Stwierdzono braki kilku podpisów osób ocenianych. W większości 

instytutów protokoły hospitacji zajęć, zostały zgromadzone w specjalnie przygotowanych do tego 

miejscach. Natomiast na kierunku informatyka zanotowano brak podpisu Dziekana akceptującego 

harmonogram hospitacji. 

Minima kadrowe na wszystkich ocenianych kierunkach nie budzą zastrzeżeń. 

Na większości kierunków przedstawiono wybraną dokumentację dotyczącą weryfikacji efektów 

kształcenia, uporządkowaną przez prowadzących zajęcia i umieszczoną teczkach. Nie zawsze znajduje 

się informacja, weryfikacji których efektów dotyczą zgromadzone prace.  

W niektórych przypadkach stwierdzono rozbieżności pomiędzy założonymi efektami kształcenia a 

narzędziami weryfikującymi ich osiągnięcie. 

Podsumowując należy zintensyfikować na Wydziale działania prowadzące do: 

Uzupełnić i zweryfikować karty przedmiotów pod kątem ilości efektów kształcenia, sposobów ich 

weryfikacji, zgodności z planem studiów i matrycą efektów kształcenia.  



Uzupełnić podpisy na kartach przedmiotów i protokołach hospitacji zajęć. 

Sporządzić lub poprawić matryce efektów kształcenia np. pod kątem pokrycia efektów kierunkowych 
przez przedmiotowe w programie kształcenia po weryfikacji kart przedmiotów. 

 

Uwaga ogólna: istnieje potrzeba wypracowania Wydziałowej dokumentacji – wzoru dotyczącego  

sposobu zapisu i weryfikacji efektów kształcenia. 

 

 Poszczególne raporty z oceny wewnętrznej na kierunkach znajdują się w dziekanacie Wydziału 

Matematyczno – Przyrodniczego. 

 


