
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA   
NA WYDZIALE PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH  

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

Data  Planowane działania Realizatorzy 
listopad  Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 

• przyjęcie harmonogramu działań Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia w roku akademickim 
2020/2021; 

• przyjęcie harmonogramu ocen wewnętrznych w roku akad. 2020/2021 na kierunkach studiów 
prowadzonych na WPiNS; 

• zatwierdzenie terminarza posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na rok 2020/2021; 
• zaopiniowanie kierunków, na których będziemy przyjmować na studia w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się na rok akademicki 2021/2022; 
• omówienie przygotowań do kontroli PKA na kierunku Logistyka studia I stopnia; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 

grudzień Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przyjęcie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akad. 2020/2021; 
• informacja dotycząca przygotowania nowych kierunków na WPiNS; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 

styczeń Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przygotowanie ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się; 
• omówienie ocen wewnętrznych zgodnie z harmonogramem ocen wewnętrznych; 
• kontrola realizacji zajęć w trybie zdalnym; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 



luty Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• omówienie ocen wewnętrznych zgodnie z harmonogramem ocen wewnętrznych; 
• dyskusja nad limitami przyjęć na studia w roku akad. 2021/2022; 
• przedstawienie raportów z realizacji zajęć w trybie zdalnym w semestrze zimowych roku 

akad. 2020/2021; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 

marzec Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• omówienie wyników zimowej sesji egzaminacyjnej; 
• przedstawienie raportów z analizy ankiet oceniających nauczycieli akademickich za 

pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia w semestrze zimowym 2020/2021;  
• omówienie ocen wewnętrznych zgodnie z harmonogramem ocen wewnętrznych; 
• opinie w prawie modyfikacji programów studiów obowiązujących od roku akad. 2021/2022; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia  

kwiecień Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przedstawienie raportów z ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie przedmiotowych efektów 

uczenia się;  
• omówienie ocen wewnętrznych zgodnie z harmonogramem ocen wewnętrznych; 
• przygotowanie ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 

maj Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przedstawienie raportów z ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie przedmiotowych efektów 

uczenia się;  
• przygotowanie ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się; 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 
Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 

czerwiec Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przedstawienie raportów z ankietyzacji weryfikującej osiągnięcie kierunkowych efektów 

uczenia się;  

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Jakości Kształcenia 



• przedstawienie raportów z realizacji zajęć w trybie zdalnym w semestrze letnim w roku 
akadm. 2020/2021; 

• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 
 

Zespół ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia 

wrzesień Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia: 
• przyjęcie raportu z wewnętrznych ocen programów kształcenia; 
• przyjęcie sprawozdań z działalności Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia; 
• przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia za rok akad. 

2020/2021; 
• opinia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2021/2022; 
• opinia w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia 

seminarium magisterskiego i promotorstwa prac magisterskich w roku akad. 2021/2022, 
upoważnienia osób z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia wykładów w roku akad. 
2021/2022; 

• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Wydziałowa Komisja ds. 
Kształcenia  

Kierunkowe Zespoły ds. 
Programów Kształcenia 

 

1. Przygotowanie sprawozdań z działalności Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w 
roku akad. 2020/2021 

Koordynatorzy Zespołów 
ds. Jakości Kształcenia 

2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia w roku 
akad. 2020/2021 

Przewodnicząca 
Wydziałowej Komisji ds. 

Kształcenia 
                                                                                                                                                                                                    Opracowała: dr Magdalena Molendowska 
                                                                                                                                                                                                                 przewodnicząca WKK 


