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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA (WKK) 

RAPORT SAMOOCENY Z FUNKCJONOWANIA WSZJK NA POZIOMIE 

WYDZIAŁU 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rok akademicki: 2019/2020 

SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1.  Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Przewodnicząca WKK 

2.  Dr  Magdalena Chrapek Prodziekan ds. kształcenia 

3.  Dr hab. Rafał Kozłowski Prodziekan ds. ogólnych i finansowych 

4.  Dr hab.  Halina Lisowska przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5.  Dr Marta Repelewicz przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6.  Dr hab. Aldona Kubala-Kukuś przedstawiciel nauczycieli akademickich 

7.  Dr hab.  Dariusz Banaś przedstawiciel nauczycieli akademickich 

8.  Dr Przemysław Ślusarczyk przedstawiciel nauczycieli akademickich 

9.  Dr hab.  Mirosław Mularczyk przedstawiciel nauczycieli akademickich 

10.  Doc. dr  Elżbieta Zając przedstawiciel nauczycieli akademickich 

11.  Dr Małgorzata Strzyż przedstawiciel nauczycieli akademickich 

12.  Dr  Grzegorz Czerwonka przedstawiciel nauczycieli akademickich 

13.   Małgorzata Myszona   przedstawiciel studentów 

14.   Marta Ludew  przedstawiciel studentów 

15.   Aleksandra Miązek   przedstawiciel studentów 

16.  mgr Krzysztof Wołowiec  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

17.  mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska   przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

18.  mgr Przemysław Dawid  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

19.  mgr Paweł Milewicz  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych 

Data wpływu sprawozdania 

 

……………………………………………………......... 

Numer: …………………….................................. 

Podpis: …………………….................................. 
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Opis działań Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia  

W wrześniu 2019 przygotowano sprawozdanie z prac WKJK z roku akademickiego 2018/19 roku, na podstawie 
sprawozdań KZPK zatwierdzonych przez Rady Jednostek Wydziału i WKJK.  
Z uwagi na zmiany organizacyjne na Uczelni związane z wprowadzeniem Ustawy 2.0 i nowym Statutem, Wydziałowa 
Komisja ds. Kształcenia i ZEJK zostały powołane w dniu 18 grudnia 2019 roku. 
Dnia 30 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Zespołu Ewaluacji 
ds. Jakości Kształcenia.  
W programie spotkania znalazły się: 

1. Przedstawienie zadań WKK i ZEJK. 
2. Zatwierdzenie harmonogramu prac WKK. 
3. Zatwierdzenie harmonogramów prac Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia. 
4. Zatwierdzenie harmonogramów hospitacji zajęć pracowników Wydziału.  
5. Przygotowanie procedury dyplomowania i hospitowania na Wydziale. 
6. Informacja w sprawie Oceny Wydziału. 
7. Informacja w sprawie Dni Jakości Kształcenia. 
8. Sprawy różne. 

Dnia 20 lutego 2020 r. 
W programie spotkania: 

1. Omówienie procedury dyplomowania na Wydziale. 
2. Zaopiniowanie procedury hospitowania. 
3. Sprawy różne. 

Dnia 17 kwietnia 2020 r. (drogą mailową) 
1. Zatwierdzenie sprawozdań z ocen wewnętrznych na kierunku Chemia i Matematyka.  

Dnia 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Zespołu Ewaluacji ds. Jakości 
Kształcenia przez aplikację Teams. 
W programie spotkania: 

1. Opiniowanie tematów prac dyplomowych w Instytucie Biologii, Instytucie Fizyki. 
2. Podjęcie decyzji o zaniechaniu dalszych ocen wewnętrznych w semestrze letnim 2019/2020. 
3. Dyskusja, jak realizować zajęcia z zasadami bezpieczeństwa, po ich wznowieniu.  

Dnia 10 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Zespołu Ewaluacji ds. 
Jakości Kształcenia przez aplikację Teams. 
W programie spotkania: 

1. Zmiany w programie studiów na kierunku Inżynieria danych (w języku polskim i angielskim). 
2. Dyskusja o warunkach prowadzenia zajęć po ich wznowieniu. 

Dnia 11 lipca 2020 r. drogą mailową:  
1. Zaopiniowanie tematów prac na kierunkach Geografia, Ochrona środowiska oraz Turystyka i rekreacja. 

Dnia 21 lipca 2020 r. poprzez aplikację Teams oraz drogą mailową:   
1. Zaopiniowanie modyfikacji w harmonogramie studiów na kierunku Informatyka, Biologia i Chemia.  

Dnia 25 lipca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie WKK oraz ZEJK poprzez Teams.   
W programie spotkania: 

1. Wyrażenie opinii na temat zmian w Regulaminie procesu dyplomowania w Instytucie Chemii. 
2. Dyskusja związana z realizacją zajęć tradycyjnych i planami dotyczącymi realizacji zajęć w nowym roku 

akademickim. 
3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych w Katedrze Matematyki. 

 

20.  dr Artur Michalik   przewodniczący ZEJK 

21.  dr Anna Wieczorek  członek ZEJK 

22.  dr Iwona Kiniorska  członek ZEJK 

23.  dr Monika Żelezik  członek ZEJK 

24.  mgr Milena Piotrowska  członek ZEJK 

25.  dr Janusz Krywult  członek ZEJK 
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W zakresie szczegółowych zadań WKK i ZEJK przeprowadzono następujące działania: 
 

Ocena i weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia: 

Wszyscy koordynatorzy Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia złożyli sprawozdania z realizacji 
założonych efektów kształcenia w roku akademickim 2018/19. Zostały wdrożone działania naprawcze wynikające z 
analizy realizacji efektów kształcenia. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia na WMP zostało przedstawione i 
zatwierdzone przez Radę Wydziału.  
Nauczyciele akademiccy weryfikowali efekty kształcenia zgodnie ze sposobami i metodami przedstawionymi w 
opracowanych przez nich kartach przedmiotów.  
Realizację kierunkowych efektów kształcenia oceniano na podstawie: 

 pisemnych oświadczeń pracowników dotyczących realizacji efektów kształcenia; 

 wyników Ankiety Samooceny Osiągnięcia Kierunkowych Efektów Kształcenia; 

 rozmów przeprowadzonych ze studentami; 

 wyników egzaminów dyplomowych. 
 
Modyfikacje programów kształcenia: 

W roku akademickim 2019/2020 zaopiniowano zmodyfikowany program studiów na kierunku Inżynieria danych (w 
języku polskim i angielskim) oraz modyfikacje w harmonogramie studiów na kierunku Informatyka, Biologia i 
Chemia. Zmiany dyskutowane były wcześniej drogą mailową.  
  
Analiza kart przedmiotów: 

W roku akademickim 2019/2020, po uwzględnieniu uwag studentów, pracowników czy zespołów oceniających, 
kontynuowano prace związane z modyfikacją kart przedmiotu.  

 

Analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i zgodność postępowania z procedurą Proces 

dyplomowania: 

W roku akademickim 2019/20 opracowano i zatwierdzono nowe procedury wydziałowe na Wydziale Nauk Ścisłych i 
Przyrodniczych: procedurę dyplomowania i procedurę proces hospitacji. 
 

Zakres współpracy z interesariuszami zewnętrznymi: 

W skład WKJK wchodzą interesariusze z wielu obszarów i dziedzin, którzy najczęściej nie uczestniczą w bieżących 
sprawach WKJK.  
 

Monitorowanie realizacji konsultacji dydaktycznych oraz dyżurów: 

We wszystkich Instytutach sprawdzana jest na bieżąco dostępność nauczycieli akademickich dla studentów. KZJK 
sprawozdają wyniki dostępności pracowników w przygotowanych sprawozdaniach. W większości jednostek 
Wydziału ustalono wymiar konsultacji na 1 godzinę zegarową tygodniowo. Z uwagi na pandemię zawieszono 
konsultacje stacjonarne, a zwiększono częstotliwość konsultacji drogą mailową i poprzez aplikację Teams i Paltformę 
edukacyjną. Terminy konsultacji i dyżurów poszczególnych nauczycieli zamieszczane były w WU, a przed pandemią 
podawane do  informacji studentom dodatkowo na tablicach ogłoszeń i drzwiach pracowników. 
 

Zaplanowane i przeprowadzone hospitacje: 

W wszystkich jednostkach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w styczniu 2020 roku akademickiego 
zaplanowano hospitacje zajęć dydaktycznych. Plany te zostały zatwierdzone przez Dziekan Wydziału. W roku 
akademickim 2019/20 hospitacje w przeważającej większości nie zostały przeprowadzone zgodnie z 
harmonogramem z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Informacja o wynikach hospitacji z roku 
akademickiego 2018/19 dyskutowana była podczas prac KZPK i WKJK oraz przedstawiona w sprawozdaniach z praz 
Zespołów. 
 

Analiza wyników ankietyzacji studentów: 

W roku akademickim 2019/20 przeprowadzano po zakończeniu zajęć jeden raz ankietę wśród studentów oceniającą 
zajęcia i pracowników. Wyniki ankiet przekazano dyrektorom instytutów we wrześniu 2020 roku. W Instytutach 
odbędą się dyskusje dotyczące wyników ankiet oceniających zajęcia, a pracownicy otrzymają wyniki ankiet 
studenckich oceniających i zajęcia i pracowników.  
 

Analiza udziału studentów w systemie jakości kształcenia (udział w komisjach, radach, zespołach): 

W Instytutach z różną częstotliwością uczestniczą studenci z poszczególnych kierunków. Studenci będący członkami 
WKK najczęściej starają się brać udział w posiedzeniach komisji. Studenci opiniowali wszystkie modyfikowane 
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programy kształcenia. 
 

Opis działań Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale 

W roku akademickim 2019/20 został powołany na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia (ZEJK) zgodnie z uchwałą Senatu UJK nr 245/2019, który zaplanował oceny na kierunkach 
Wydziału: 

 Chemia - I° – marzec 2020r. 

 Matematyka- I° – marzec 2020r. 

 Biologia - I° – kwiecień 2020r. 

 Turystyka i rekreacja - I° – maj 2020r. 
W związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z stanu pandemii zespół zdołał przeprowadzić ocenę jedynie 
na kierunkach Chemia i Matematyka. 
Do najważniejszych wniosków i zaleceń pokontrolnych Zespołu należą: 
Uzupełnienie i ujednolicenie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej dotyczącej realizowanych kierunków studiów 

w jednostkach.  

Wzmożenie działań mających na celu utrzymanie aktualności danych prezentowanych na stronach internetowych 

jednostek dotyczących jakości kształcenia (karty, plany, programy,…) 

Kontrola „Kart przedmiotów” pod względem sposobów weryfikacji osiąganych efektów uczenia się i ich ewentualna 
redukcja i uproszczenie. 

Plan działań naprawczych z harmonogramem ich wdrażania 

Planuje się bieżącą weryfikację organizacji, sposobu, form i metod prowadzenia zajęć związanych z wstrzymaniem 
zajęć tradycyjnych oraz działań związanych z funkcjonowaniem WSZJK, w tym wprowadzenie nowych procedur 
Wydziałowych i ewentualną modyfikację istniejących. 
 

Plan działań naprawczych na rok 2020/21 

Działanie Planowany termin realizacji Oczekiwane efekty 

Kontynuacja działań mających na celu poprawę 
programów kształcenia, z uwzględnieniem 
wprowadzenia zajęć e-learningowych na 
wszystkich kierunkach studiów na Wydziale 

Cały rok akademicki Zmodyfikowane programy studiów  

Modyfikacja kart przedmiotów związana z 
wprowadzeniem nowych form zajęć i uwagami 
studentów oraz pracowników 

Cały rok akademicki Zmodyfikowane karty 
przedmiotów, wprowadzone 
zmiany związane z prowadzeniem 
zajęć zdalnych 

Modyfikacja procedury dyplomowania i innych 
dokumentów związanych ze wstrzymaniem 
zajęć w formie tradycyjnej 

Cały rok akademicki Zmodyfikowane procedury. 

Opracowanie doraźnych instrukcji 
postępowania w związku ze stanem 
epidemiologicznym i ewentualnym 
wstrzymaniem zajęć w formie 
tradycyjnej 

 

Działania naprawcze w roku 2019/20 

Działanie 
Faktyczny termin realizacji 

(planowany termin realizacji) 

Uzyskane efekty 

(powód niewdrożenia) 

Kontynuacja działań mających na celu poprawę 
programów kształcenia, z uwzględnieniem 
wprowadzenia zajęć e-learningowych na 
wszystkich kierunkach studiów na Wydziale 

Cały rok akademicki Zmodyfikowane programy studiów, 
wprowadzono zajęcia e-learningowe 

Modyfikacja kart przedmiotów związana z 
wprowadzeniem nowych form zajęć i uwagami 
studentów oraz pracowników 

Cały rok akademicki Zmodyfikowane karty przedmiotów, 
wprowadzone zmiany związane z 
prowadzeniem zajęć zdalnych 
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Sprawozdanie sporządziła 

 

 

 

21.09.2020r., dr Małgorzata Wysocka-Kunisz 

(data, podpis Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia) 

Sprawozdanie przedstawiono  

na Radzie Wydziału 

w dniu 24 września 2020r. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

(data, podpis Dziekana) 

Sprawozdanie przyjęła 

 

 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Przewodniczącej/go 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia) 

 


