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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU  

DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK) 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Wydział: METAMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

Rok akademicki: 2014/2015 

 

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 2014/2015) 

 2014.10.09 – 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: 

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA 

Lp. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię Nazwisko 

1. prof.zw. dr hab. Marek Jóźwiak 

2. dr hab., prof. UJK Rafał Kozłowski 

3. prof.zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski 

4. dr hab. inż., prof. UJK Anna Świercz 

5. dr Wioletta Adamus-Białek 

6. dr inż. Monika Żelezik 

7. mgr Aneta  Kozłowska 

8.  Sylwia Kubica 

9. dr  Witold Bochenek 

10. mgr Przemysław Dawid 

11. mgr Tomasz  Hałatkiewicz 

12. mgr Krzysztof Wołowiec 

13. Inż. Henryk Ławniczek 

Data wpływu sprawozdania 
 

……………………………………………………......... 

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

Podpis: …………………….................................. 
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- 2014.10.23 

- 2014.11.20 

- 2014.12.11 

- 2015.01.22 

- 2015.01.27 

- 2015.02.19 

- 2015.03.19 

- 2015.04.01 

- 2015.04.23 

- 2015.05.27 

- 2015.06.10 

- 2015.09.16 

 2015.02.05 – na zebraniu pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska przekazano 

informacje o konieczności podania terminów konsultacji w wymiarze min. 2 h tygodniowo. 

 

 W dniu 04 lutego 2015 roku dokonano kontroli dostępności nauczycieli akademickich dla 

studentów kierunku ochrona środowiska. W jej wyniku stwierdzono, że w sesji egzaminacyjnej 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015, pracownicy Katedry Ochrony i 

Kształtowania Środowiska, zaplanowali co najmniej 2 godziny konsultacji w tygodniu. 

 

 W dniu 10 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie KZPK, którego tematem było opracowanie 

efektów kierunkowych dla nowo tworzonego kierunku ochrona środowiska - studia inżynierskie, 

profil ogólnoakademicki. W wyniku prac Zespół opracował efekty kierunkowe oraz tabelę 

pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe. Zespół uwzględniając zatrudnioną w 

jednostce kadrę naukową oraz profil badawczy umiejscowił nowo tworzony kierunek  w obszarze 

nauk przyrodniczych. W związku z kończącym się cyklem kształcenia członkowie KZdsPK wyrazili 

opinię o potrzebie weryfikacji programu kształcenia i realizowanych efektach na kierunku 

ochrona środowiska studia I i II stopnia przez interesariuszy zewnętrznych.  

 W dniu 09.04.2015 odbyło się posiedzenie KZPK którego tematem była weryfikacja liczby godzin 

Całkowitego Nakładu Pracy (CNP) zamieszczonych w ramach planów studiów I i II stopnia na 

kierunku ochrona środowiska.  

 

 W okresie kwiecień-maj Zespół przygotowywał Raport Samooceny kierunku ochrona 

środowiska przesłany do PKA. 
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 2015.05.21 – 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. Ponadto przypomniano o 

konieczności sporządzenia i przekazania do Sekretariatu harmonogramu egzaminów. 

  

 W dniu 18.06.2015 odbyło się posiedzenie KZPK, którego tematem była: 

- Weryfikacja pod względem zgodności tematyki z kierunkiem studiów przesłanych przez 

promotorów propozycji tematów prac dyplomowych licencjackich i magisterskich realizowanych 

na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2015/2016,  

- Analiza założonych efektów kształcenia w ramach realizowanych praktyk zawodowych, 

- Zatwierdzenie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunku ochrona środowiska. 

- Omówienie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu kształcenia studiów I i II 

stopnia na kierunku ochrona środowiska. 

 

 W dniu 10 września 2015 roku odbyło się posiedzenie KZPK w trakcie którego członkowie 

dokonali: 

- Analizy i weryfikacji wybranych kart przedmiotów uwzględniające: (dobór metod, aktualność 

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

adekwatność metod oceny oraz odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia), 

- Zatwierdzenia proponowanych zmian do planu i programu studiów na kierunku ochrona  

środowiska studia I i II stopnia, zgodnie z Uchwałą nr 80/2014 Senatu UJK w Kielcach. Zmiany te 

obowiązywać będą od roku akademickiego 2015/2016. Członkowie Zespołu upoważnili dr hab. 

Rafała Kozłowskiego, prof. UJK do przekazania dokumentów do WKJK a następnie na posiedzenie 

Rady  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,  

- Omówienia realizacji założonych efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych, 

- Analizy strony internetowej jednostki poświęconej praktykom zawodowym, 

- Analizy działań KZds.PK w roku akademickim 2014/2015 oraz omówiono założenia na rok 

2015/2016, tj.  

> dr hab. Rafał Kozłowski prof. UJK poinformował zebranych, że zgodnie z opinią 

interesariuszy zewnętrznych dotyczących programów kształcenia na kierunku ochrona 

środowiska studia I i II stopnia oraz członków KZPK jednostka aplikuje o środki UE. 

> kontynuacji hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych w jednostce,  

> udział w kolejnych Dniach Jakości Kształcenia, 
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> dalszych działań w zakresie poprawy funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, tj. m.in.: (monitorowanie i weryfikacja kart przedmiotów, analiza 

zgodności tematyki prac dyplomowych z kierunkiem studiów i założonymi efektami 

kształcenia, kolejne cykle studenckich ankiet, weryfikacja dostępności pracowników w 

ramach konsultacji, zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie weryfikacji 

kierunkowych efektów kształcenia). 

 W listopadzie/grudniu 2015 planowane jest spotkanie z przedstawicielami studentów 

(starostowie lat, rok II i III studia I stopnia oraz I i II studia II stopnia) w celu omówienia programu 

kształcenia zajęć realizowanych w roku akademickim 2014/2015 i wprowadzenia ewentualnych 

zmian, 

 W roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono kolejne 4 hospitacje zajęć dydaktycznych 

prowadzonych na kierunku ochrona środowiska 

Planowane działania naprawcze wraz z harmonogramem ich wdrożenia: 

 Kontrola zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i podjęcie kroków 

mających na celu zapewnienie zgodności                                                                - Czerwiec 2016 

 Kontrola literatury w kartach przedmiotów pod kątem jej aktualności - Grudzień  

2015/styczeń 2016  

 Poprawa jakości kart przedmiotów - Grudzień 2015/styczeń 2016 

 Weryfikacja ankiet samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia przez absolwentów 

studiów I i II stopnia – październik/listopad 2015 

 Przestrzeganie terminów hospitacji zajęć – cały rok akademicki 

 

 

Sprawozdanie sporządził/a 

 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis) 

Sprawozdanie przyjął/a 

 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis przewodniczącego wydziałowej komisji ds. jakości 

kształcenia) 

 


