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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 2013/2014)

 Protokołowane posiedzenia Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia odbyły się:
- 2013.09.16 dokonano analizy i modyfikacji programu kształcenia oraz planów studiów
- 2013.12.18-19 dokonano analizy dostępności nauczycieli akademickich dla studentów
kierunku ochrona środowiska. O wynikach kontroli poinformowano przewodniczącą
WKJK
- 2014.03.06 dokonano zatwierdzenia zmian w planie studiów II stopnia o specjalności
monitoring środowiska
- 2014.06.05 dokonano losowania 6 tematów prac wytypowanych do kontroli w ramach
programu „Antyplagiat”
2014.06.24 dokonano weryfikacji przedstawianych propozycji prac dyplomowych pod
względem zgodności tematyki z kierunkiem studiów
 W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono 14 hospitacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych na kierunku ochrona srodowiska
 2013.10.10 – 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
 Udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Protokołowane spotkania
odbyły się w dniach:
- 2013.11.21
- 2013.11.28
- 2013.12.16
- 2014.01.23
- 2014.02.21
- 2014.03.20
- 2014.04.15
- 2014.05.13
- 2014.06.12
 2014.01.15 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
przekazano informacje o konieczności podania terminów konsultacji w trakcie trwania
sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej

w wymiarze min. 2 h

tygodniowo
 2014.06.06 – 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.
 2014 lipiec – 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

 W październiku 2014 planowane jest spotkanie z przedstawicielami studentów
(starostowie poszczególnych lat) w celu omówienia programu kształcenia zajęć
realizowanych w roku akademickim 2013/2014 i wprowadzenia ewentualnych zmian

Planowane działania naprawcze wraz z harmonogramem ich wdrożenia
1. Kontrola zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i podjęcie kroków
mających na celu zapewnienie zgodności

- Czerwiec 2015

2. Kontrola literatury w kartach przedmiotów pod kątem jej aktualności - Grudzień
2014/styczeń 2015
3. Poprawa jakości kart przedmiotów - Grudzień 2014/styczeń 2015
4. Przestrzeganie terminów hospitacji zajęć – cały rok akademicki
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