Protokół ze spotkania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
w dniu 25.06.2013

1. Członków Komisji poinformowano, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia
Rektora AMG Nr 2 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie powołania i określenia
szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej
Komisji ds. Jakości Kształcenia, Dziekan postanowił, że WKJK będą stanowiły osoby z
Wydziałowych Komisji Programowych i dr Sławomir Zblewski. Przewodniczący
odczytał powyższe Zarządzenie, akcentując zadania Wydziałowej Komisji.
2. Zaakceptowano przedstawiony przez Przewodniczącego harmonogram prac.
3. Komisja zobowiązała Przewodniczącego do przygotowania raportu oceny jakości
kształcenia na Wydziale Nawigacyjnym.
Przewodniczący WKJK
Dr Sambor Guze

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na lata 2012/13 oraz 2013/14
Lp.
Zadanie do wykonania
Termin realizacji/Uwagi
Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z Do 30.09.2013
1
misją uczelni i wydziału

2

Analiza zgodności zakładanych kierunkowych Do 30.09.2013
efektów kształcenia z efektami kształcenia dla
wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia
opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego

3

Analiza
zgodności
zakładanych
efektów
kształcenia w modułach (przedmiotach) z
efektami kształcenia opisanymi w programach
kształcenia
Analiza prawidłowości doboru metod oceny
założonych efektów kształcenia i kryteriów
zaliczenia przedmiotu

4

5

Do 30.09.2013, potem proces ciągły

Do 10.10.2013 i potem do
30.09.2014 - konieczne opracowanie
metodologii analizy dostępnych
danych w celu weryfikacji osiągania
zakładanych efektów kształcenia.
Analiza prawidłowości przypisania punktów ECTS Do 28.02.2014
modułom (przedmiotom)

6
7

Analiza zgodności programu kształcenia z
wymaganiami STCW (dla kierunków morskich)
Analiza dostosowania efektów kształcenia
uzyskanych w procesie kształcenia na studiach I i
II stopnia na poszczególnych kierunkach oraz
studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy,
szczególnie na studiach o profilu praktycznym.

Do 30.06.2013 (ze względu na
pozytywny wynik audytu MTBiGM)
Do
30.09.2014
–
konieczne
przygotowanie
odpowiedniej
ankiety.

8

Opracowanie
zbiorczych
wyników
badań Do 30.09.2013
ankietowych przeprowadzonych na Wydziale
dotyczących dokonywania przez studentów oceny
nauczyciela
akademickiego
w
zakresie
wypełniania
przez
niego
obowiązków
dydaktycznych i wyciągnięcie wniosków odnośnie
doskonalenia jakości procesu kształcenia.

9

Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów i Do
30.09.2014
–
konieczne
innych form sprawdzania efektów kształcenia opracowanie metodologii analizy
osiąganych przez studenta.
dostępnych
danych
w
celu

10

weryfikacji osiągania zakładanych
efektów kształcenia.
Analiza posiadanej przez wydział infrastruktury 30.09.2014 – konieczne opracowanie
dydaktycznej i naukowej, zasobów materialnych i ankiety
do
zebrania
danych
polityki finansowej oraz formułowania wniosków koniecznych przy analizie.
tym zakresie.

