
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I 
ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

Data  Planowane działania Realizatorzy 
wrzesień  1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 

• opinia w sprawach: organizacji zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2014/2015, upoważnienia 
osób posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia seminarium magisterskiego i 
promotorstwa prac magisterskich w roku akad. 2014/2015, upoważnienia osób z tytułem zawodowym 
magistra do prowadzenia wykładów w roku akad. 2014/2015 

• przygotowania do uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
• przygotowanie harmonogramu działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2014/2015. 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

 

2. Przygotowanie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych  Dyrektorzy Instytutów  

listopad 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• dyskusja nad wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich – Prawo 

od roku akademickiego 2015/2016 
• omówienie stanu prac nad raportem samooceny na kierunku Logistyka 
• zatwierdzenie terminarza posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok 2015 
• dyskusja nad opracowaniem ankiety dotyczącej weryfikacji efektów kształcenia na WZiA 
• przygotowanie harmonogramu ocen wewnętrznych na kierunkach studiów prowadzonych na WZiA 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

2. Kontrola dostępności nauczycieli akademickich dla studentów Kierunkowe Zespoły ds. 
Programów Kształcenia 

3. Kontrola kompletności i poprawności sporządzenia kart przedmiotów Kierunkowe Zespoły ds. 
Programów Kształcenia  
Dyrektorzy Instytutów 



Grudzień 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• opinia w sprawie programu kształcenia na kierunku Prawo studia jednolite magisterskie 
• opinia w sprawie kryteriów kwalifikacji na kierunku Prawo 
• dyskusja nad limitami przyjęć na studia na rok akad. 2015/2016 
• dyskusja nad planowana oceną nauczycieli akademickich 
• powołanie zespołów oceniających kierunki podlegające ocenie wewnętrznej w roku akad. 2014/2015 

zgodnie z harmonogramem ocen wewnętrznych 
• analiza zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym pod kątem profili 

kształcenia oraz repozytorium prac dyplomowych 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

 

Styczeń 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• przyjęcie ankiety dotyczącej weryfikacji efektów kształcenia na WZiA 
• omówienie stanu prac nad raportem samooceny na kierunku Logistyka  
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

Luty 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• dyskusja nad procedurą antyplagiatową 
• analiza zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym pod kątem profili 

kształcenia  
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 
• omówienie wyników oceny wewnętrznej na kierunku Logistyka 
• omówienie raportu samooceny na kierunku Logistyka 
• dyskusja nad modułami specjalnościowymi na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

 

Marzec 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• analiza wyników studenckich badań ankietowych na Wydziale Zarzadzania i Administracji w 

semestrze zimowym 2014/2015 i przygotowanie raportu z badań 
• przygotowania do akredytacji na kierunku Logistyka 
• omówienie wyników zimowej sesji egzaminacyjnej 
• opinia w sprawie oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 
• omówienie oceny wewnętrznej programu kształcenia na kierunku Administracja 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

 

2. Kontrola dostępności nauczycieli akademickich dla studentów w semestrze letnim Kierunkowe Zespoły ds. 
Programów Kształcenia 



Kwiecień 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• omówienie oceny wewnętrznej programu kształcenia na kierunku  Ekonomia 
• realizacja procedury dotyczącej archiwizowania dokumentów – prac studenckich z egzaminów, 

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

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

 

Maj 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• opiniowanie wniosku z Instytutu Ekonomii i Administracji  o wprowadzenie zmian do programu 

kształcenia na kierunku Administracja, Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość studia I i II stopnia 
• opiniowanie wniosku z Instytutu Nauk Politycznych  o wprowadzenie zmian do programu kształcenia 

na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Politologia studia I i II stopnia 
• opiniowanie wniosku z Instytutu Zarządzania  o wprowadzenie zmian do programu kształcenia na 

kierunku Logistyka oraz Zarządzanie studia I i II stopnia  
• omówienie oceny wewnętrznej programu kształcenia na kierunku  Politologia 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

Czerwiec 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• omówienie wyników akredytacji na kierunku Logistyka  
• omówienie wewnętrznej oceny programu kształcenia na kierunku  Zarządzanie 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

2. Przygotowanie sprawozdań z hospitacji zajęć dydaktycznych Dyrektorzy Instytutów 

Lipiec 1. Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

2. Przygotowanie raportu z wewnętrznych ocen programów kształcenia Wydziałowy Zespół ds. 
Oceny Jakości Kształcenia 

3. Analiza sprawozdań z hospitacji przygotowanych zajęć dydaktycznych przez Dyrektorów Instytutów i 
przygotowanie rekomendacji dla Dziekana  

Wydziałowy Zespół ds. 
Oceny Jakości Kształcenia 

Wrzesień 1.  Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
• przyjęcie raportu z wewnętrznych ocen programów kształcenia 
• przyjęcie sprawozdania z działalności Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia 
• przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akad. 

2014/2015 
• omówienie spraw bieżących ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia  

2. Przygotowanie sprawozdań z działalności Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia w Przewodniczący 



roku akad. 2014/2015 Kierunkowych Zespołów ds. 
Programów Kształcenia 

3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku 
akad. 2014/2015 

Przewodnicząca 
Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia 
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