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Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia  
(Liczba i terminy spotkań, ocena efektów kształcenia, modyfikacje programów 
kształcenia, propozycje doskonalenia programu kształcenia i inne działania 
podejmowane w roku akademickim 2012/2013) 

 2012.09.12-13  - zorganizowano XX Ogólnopolską Konferencję Metodyczną pt. Ochrona 

środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, w której wzięli udział 

przedstawiciele wielu jednostek naukowych w Polsce, w których realizowane są studia na 

kierunku ochrona środowiska. Tematem konferencji była m.in. analiza sylwetki 

absolwenta kierunku ochrona środowiska, kierunkowych efektów kształcenia oraz 

programu kształcenia 

 2012.10.10 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska 

przekazano informacje o konieczności podania terminów konsultacji w trakcie trwania 

semestru w wymiarze min. 2 h tygodniowo 

 2012.11.29 – udział w spotkaniu dotyczącym Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach 

 Udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Protokołowane spotkania 

odbyły się w dniach: 

- 2012.12.05 

- 2013.01.23 

- 2013.02.07 

- 2013.03.07 

- 2013.04.18 

- 2013.06.18 

 Udział w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (opracowano arkusz 

hospitacji zajęć dydaktycznych) 

 2012.12.11 – udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. Zasady i kryteria akredytacji 

uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji w Warszawie  

 2012.12.13 - odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Katedry Ochrony i Kształtowania 

dotyczące analizy zgodności tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 

z kierunkiem studiów 

 2013.01.10 - odbyło się drugie posiedzenie Kolegium Katedry Ochrony i Kształtowania 
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dotyczące analizy zgodności tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 

z kierunkiem studiów 

 2013.01.15 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska 

przekazano informacje o konieczności podania terminów konsultacji w trakcie trwania 

sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej  w wymiarze min. 2 h 

tygodniowo 

 2013.02.15 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska 

przekazano informacje o konieczności podania terminów konsultacji w trakcie trwania 

semestru w wymiarze min. 2 h tygodniowo 

 Udział w spotkaniach panelowych realizowanych w ramach projektu Edukacja dla rynku 

pracy przez Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce i Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele pracodawców oraz 

Uniwersytetu. Celem tych spotkań była analiza programów kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem praktyk zawodowych, w celu ich lepszego przystosowania do aktualnych 

wymagań rynku pracy. Spotkania te odbyły się: 

- 2013.03.14 

- 2013.04.17 

- 2013.05.07 

 2013.05.08-09 – przeprowadzenie ankiety wśród studentów III roku na potrzeby spotkań 

panelowych związanych z projektem Edukacja dla rynku pracy 

 2013 czerwiec – analiza i weryfikacja kart przedmiotów uwzględniająca dobór metod, 

literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, liczbę 

punktów ECTS, adekwatność metod oceny oraz odniesienie do Kierunkowych efektów 

kształcenia 

 2013.06.06 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska 

przekazano informacje o konieczności podania terminów konsultacji w trakcie trwania 

sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej  w wymiarze min. 2 h 

tygodniowo.  

 2013.09.16 – analiza i modyfikacja programu kształcenia oraz planów studiów polegająca 

na m.in. wprowadzeniu do grupy przedmiotów ogólnouczelnianych zajęć z wychowania 

fizycznego w wymiarze 30 h (1 ECTS) realizowanych na studiach II stopnia (II semestr) 
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począwszy od roku akademickiego 2013/2014 

 W październiku 2013 planowane jest spotkanie z przedstawicielami studentów 

(starostowie poszczególnych lat) w celu omówienia programu    kształcenia zajęć 

realizowanych w roku akademickim 2012/2013 i wprowadzenia ewentualnych zmian 
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