
 

 

 

 

 

 

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020  

 

1.  dr hab. Dariusz Ilnicki   przewodniczący   

2.  dr Agnieszka Latocha 

3.  prof. dr hab. Stanisław Staśko   

4.  dr Waldemar Sroka  

5.  dr Dorota Borowicz-Mićka  

6.  mgr Marcin Goleń                       studia doktoranckie geologii  

7.  mgr Piotr Pawliczek     studia doktoranckie geografii  

8.  Małgorzata Kulas                           studia   II stopnia geologia 

9.  Wioletta Kotwicka    studia   II stopnia geografia  

10. Konrad Ślęzak                               studia    I stopnia geografia  

11. Dariusz Marciniak                          studia    I stopnia geologia  

12. Malwina Hutna                             studia    I stopnia gospodarka przestrzenna  

13. Anna Broncel                               studia    I stopnia inżynieria geologiczna 

 

Do zadań Zespołu należy : 

 określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce,  

 opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z 

obwiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie :Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego ,warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia a także z wytycznymi 

uchwalonymi przez Senat Uniwersytetu,  

 opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,  

 gromadzenie, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu programów kształcenia opinii 

pracodawców,  

 opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych,  

 opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,  

 gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na wydziale,  

 coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań 

projakościowych.  

        

Wydziałowy Zespół do spraw Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020 

1.  Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr      przewodniczący  

 

2.  dr hab. Alicja Krzemińska 

3.  dr Paweł Brezdeń 

4.  dr hab. Maciej Górka  

5.  mgr Mateusz Ćwiek            studia doktoranckie geologii 



 

 

6.  mgr Agnieszka Lisowska           studia doktoranckie geografii  

7.  Katarzyna Zboińska   studia  II stopnia  geologia 

8.  Łempicki Maciej            studia  II stopnia geografia 

9.  Magdalena Furca    studia   I stopnia geologii 

        10.  Marta Wusaty     studia   I stopnia  geografia  

        11.  Gracjan Broszczak   studia   I stopnia gospodarka przestrzenna  

        

         Do zadań Zespołu należy : 

 

 przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na  wydziale,  

 opracowanie przy współpracy z UKJK procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez   

studentów i doktorantów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu 

 przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia, oraz przedstawianie 

syntetycznych i szczegółowych wyników tych ocen dziekanowi,  

 podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów i formułowanie  

płynących z nich wniosków, 

 analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,  

 monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów między innymi poprzez  

analizę statystycznego rozkładu ocen z poszczególnych przedmiotów/modułów, 

 analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS,  

 analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na   

egzaminach dyplomowych,  

 monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych,  

 ocena obsługi dziekanatowej studentów i doktorantów 

 dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawianie jej przed zakończeniem          

roku akademickiego dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia.  

        

 

 

 

 

 

 

 


