
Sprawozdanie z prac Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia  

w roku akademickim 2010/11 i 2011/12 

 

 Podstawowym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia na  Wydziale 

Matematyki i Informatyki jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, powoływana 

zarządzeniem Dziekana na każdą kadencję.  

 W ramach Komisji powołanej w dniu 30 października 2010 r. na kadencję 2010-12 

(załącznik 1) zostały wyłonione dwie grupy: Grupa Robocza i Grupa Nadzorująca. 

 Grupa Robocza w roku akademickim 2011/2012: 

 dokonała wszechstronnych analiz obowiązujących programów kształcenia z 

uwzględnieniem wchodzących w życie rozporządzeń, zaleceń Uczelnianej Rady ds. 

Jakości Kształcenia oraz uwag pracowników WMiI, doktorantów i Samorządu 

Studenckiego, 

 opracowała koncepcję kształcenia na WMiI zgodną z misja i strategią UŁ, między 

innymi została zmieniona koncepcja budowy programów studiów licencjackich 

umożliwiająca studentowi wybór specjalności dopiero po pierwszym semestrze oraz 

została zaproponowana specjalność matematyka ogólna dająca studentom bardzo 

szerokie możliwości wyboru ścieżki kształcenia.   

 opracowała projekt kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków matematyka i 

informatyka na wszystkich stopniach i rodzajach studiów w oparciu o Rozporządzenie 

MNiSW z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego, 

 przedstawiła propozycje dostosowania programów studiów do nowego 

ustawodawstwa w oparciu o opracowane kierunkowe efekty kształcenia, 

 opracowała procedury przyporządkowania punktów ECTS poszczególnym elementom 

programów studiów z uwzględnieniem Rozporządzenia z dn. 5 października 2011r  w 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, 

 rekomendowała Dziekanowi koordynatorów przedmiotów, 

 konsultowała zmiany w uchwale rekrutacyjnej na rok 2011/2012 ze szczególnym 

uwzględnieniem  Rozporządzenie z dn. 17 stycznia 2012r w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 

 w ramach upowszechniania informacji o Krajowych Ramach Kwalifikacji i systemie 

zarządzania jakością kształcenia na WMiI, zainicjowała tworzenie internetowej strony 

dla pracowników Wydziału z materiałami pomocniczymi i komunikatami Komisji - 

http://sylabusy.math.uni.lodz.pl/,  

 opracowała projekt zagadnień na egzaminy dyplomowe;  

 dokonała analizy opisów przedmiotów opracowanych przez koordynatorów na 

stronach USOSWeb - Uwagi dotyczące opisów przedmiotów w roku akademickim 2011/12, 

 Wszystkie projekty opracowywane przez Grupę Roboczą były analizowane przez 

Grupę Nadzorującą i poddane szerokiej dyskusji. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Grupę 

Nadzorującą, kierunkowe efekty kształcenia i programy studiów zostały przekazane 

Dziekanowi.  

http://news.math.uni.lodz.pl/zarzadzenie-dziekana-wmii-nr-3-zadania-dla-wkjk-2010-2012/
http://sylabusy.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/05/20120117_POZ._1311.pdf
http://sylabusy.math.uni.lodz.pl/
http://sylabusy.math.uni.lodz.pl/?page_id=257


 W ramach podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Komisja przeprowadziła szkolenia dla pracowników dydaktycznych na temat zmian 

ustawodawstwa, tworzenia opisów przedmiotów i programów studiów w oparciu o efekty 

kształcenia. 

  

Dokumenty przekazane przez WKJK Dziekanowi (i przedstawione Radzie Wydziału) 

 Zagadnienia na egzaminy dyplomowe dla osób zdających w roku akademickim 2012/2013 

 Lista zagadnień na egzamin licencjacki dla kierunku Matematyka - Załącznik 

nr 5a do protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

UŁ w dn. 16.11.2011 r., 

 Lista zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku Matematyka - Załącznik 

nr 5b do protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

UŁ w dn. 16.11.2011 r., 

 Lista zagadnień na egzamin licencjacki dla kierunku Informatyka - Załącznik 

nr 6a do protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

UŁ w dn. 16.11.2011 r., 

 Lista zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku Informatyka - Załącznik 

nr 6b do protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

UŁ w dn. 16.11.2011 r., 

 Programy kształcenia kierunku matematyka i informatyka I i II stopnia od roku 

2012/13:  

 PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I 

stopnia) profil ogólnoakademicki 

 PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia uzupełniające (II 

stopnia) profil ogólnoakademicki 

 PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I 

stopnia) profil ogólnoakademicki 

 PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia uzupełniające (II 

stopnia) profil ogólnoakademicki 

 

http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/Zagadnienia%20na%20egzamin%20licencjacki%20-%20Matematyka.doc&fc=Zagadnienia%20na%20egzamin%20licencjacki%20-%20Matematyka.doc
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/Zagadnienia%20na%20egzamin%20magisterski%20-%20Matematyka.doc&fc=Zagadnienia%20na%20egzamin%20magisterski%20-%20Matematyka.doc
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/Zagadnienia%20na%20egzamin%20licencjacki%20-%20Informatyka.doc&fc=Zagadnienia%20na%20egzamin%20licencjacki%20-%20Informatyka.doc
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/Zagadnienia%20na%20egzamin%20magisterski%20-%20Informatyka.doc&fc=Zagadnienia%20na%20egzamin%20magisterski%20-%20Informatyka.doc
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_1stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_1stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_1stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_1stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_2stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_2stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_2stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20MAT_2stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_1stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_1stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_1stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_1stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_2stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_2stopnia.pdf
http://www.math.uni.lodz.pl/download.php?f=media/repository/siatki/WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_2stopnia.pdf&fc=WMiI_program%20ksztalcenia%20INF_2stopnia.pdf

