
1 

 

Sprawozdanie  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia   

na Wydziale Matematyki i Informatyki  UŁ 

za rok akademicki 2012/13 

 

 Podstawowym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia na  Wydziale 

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

zarządzeniem Dziekana na każdą kadencję.  

 Komisja została powołana w dniu 26 września 2012 r.  (Zarządzenie Dziekana nr 4). 

Podczas pierwszego zebrania ustalono podział na grupy: Zespół do zadań szczegółowych 

WKdsJK  i Zespół do zadań ogólnych WKdsJK  . 

 Zespół do zadań szczegółowych WKdsJK w roku akademickim 2012/2013: 

 określił listę uwag dotyczących opisów przedmiotów za rok 2011/12 z wytycznymi 

Komisji jak należy uzupełniać sylabusy przedmiotów w przyszłych latach, 

 opracował projekt formularza hospitacji zajęć oraz procedury związane z hospitacją 

(Uchwała RW nr 108), 

 opracował projekt uchwały dotyczącej Systemu zapewniania jakości kształcenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (Uchwała RW nr 130), 

 opracował projekt poprawek kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku 

matematyka w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dn. 23 sierpnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Uchwała Senatu Uniwersytetu 

Łódzkiego nr 177 z dnia 13-05-2013 w sprawie: zmiany uchwały nr 593 Senatu UŁ z 

dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

I stopnia "Matematyka"; Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 178 z dnia 13-

05-2013 w sprawie: zmiany uchwały nr 594 Senatu UŁ z dnia 11 czerwca 2012 r. w 

sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia "Matematyka"),  

 rekomendował Dziekanowi koordynatorów przedmiotów, 

 przedstawił Dziekanowi sugestie dotyczące podnoszenia jakości kształcenia na 

Wydziale w latach 2012-14 (załącznik nr 4), 

http://news.math.uni.lodz.pl/zarzadzenie-dziekana-wmii-nr-4-zadania-dla-wkjk-2012-2016/
http://news.math.uni.lodz.pl/uchwala-rw-nr-108-w-sprawie-zatwierdzenia-protokolu-hospitacji-zajec-dydaktycznych/
http://news.math.uni.lodz.pl/uchwala-rw-nr-130-w-sprawie-systemu-zapewniania-jakosci-ksztalcenia-na-wmii-ul/
http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7008
http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7008
http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7009
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 konsultował uchwałę rekrutacyjną Rady Wydziału na rok 2012/2013,  

 przeprowadził zebranie dydaktyczne z pracownikami Wydziału Nauk o Wychowaniu 

oraz Wydziału Matematyki  i Informatyki odpowiedzialnymi za koordynowanie 

przedmiotów związanych z realizacją przygotowania pedagogiczno – 

psychologicznego na specjalnościach nauczycielskich, 

 prowadził stronę internetową dla pracowników Wydziału z materiałami 

pomocniczymi i komunikatami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

 w ramach upowszechniania informacji o jakości kształcenia zainicjował tworzenie 

ogólnodostępnej strony internetowej o Systemie zarządzania jakością kształcenia na 

WMiI,  

 dokonał analizy opisów przedmiotów zamieszczonych przez koordynatorów na 

stronach USOSWeb za rok 2012/13 przesyłając indywidualne uwagi do 

koordynatorów przedmiotów. 

 Wszystkie powyższe projekty były analizowane przez Zespół do zadań ogólnych i 

poddane szerokiej dyskusji. Ponadto w ramach prac Zespołu do zadań ogólnych opiniowane 

były zmiany w programach kształcenia na studiach I, II i III stopnia.  Po ich pozytywnym 

zaopiniowaniu dokumenty zostały przekazane Dziekanowi. 

 W ramach podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Komisja przeprowadziła szkolenia dla przedstawicieli katedr dotyczące  poprawności 

przyporządkowania punktów ECTS poszczególnym elementom programów studiów  oraz 

relacji pomiędzy kierunkowymi i przedmiotowymi efektami kształcenia. Szkolenie 

umożliwiło Komisji zgromadzenie materiałów dotyczących 

 kontroli poprawności przyporządkowania punktów ECTS poszczególnym 

przedmiotom,  

 analizy przedmiotowych efektów kształcenia w odniesieniu do kierunkowych efektów 

kształcenia. 

 

 Przy realizacji wszystkich zadań Komisja aktywnie współpracowała z Uczelnianą 

Radą ds. Jakości Kształcenia.  
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Załącznik 4 

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki  

prof. dr hab. Ryszard Pawlak 

 

Propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ 

 

Zespół do Zadań Szczegółowych WKdsJK  podczas zebrania w dniu 22 kwietnia 2013 

opracował sugestie działań na WMiI mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ:  

1. Przeprowadzenie szkolenia omawiającego:  

a. zadania  koordynatorów przedmiotów i osób prowadzących zajęcia 

b. najczęstsze błędy w wypełnianiu sylabusów przedmiotów w systemie USOS 

c. weryfikację efektów kształcenia. 

2. Ustalenie oficjalnych opiekunów kierunków studiów oraz poszczególnych specjalności (w 

stopniu dr habilitowanego).   

3. Sprecyzowanie misji i strategii Wydziału Matematyki i Informatyki  w postaci uchwały Rady 

Wydziału, zgodnej z misja i strategią UŁ. 

4. Stworzenie zespołu do spraw związanych z procesem dyplomowania (sprecyzowania 

warunków końcowych pozwalających na  uzyskanie odpowiedniego tytułu przez studenta, 

określenia formy ewentualnej pracy dyplomowej  oraz  egzaminu dyplomowego). 

5. Przeprowadzenie kontroli zgodności tematyki przedmiotów prowadzonych przez 

pracowników Wydziału  z ich tematyką badań i publikacji. 

6. Utworzenie strony internetowej dotyczącej  prac nad systemem jakości kształcenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki. Strona powinna pełnić funkcję informacyjną, zawierać 

niezbędne dokumenty bądź odpowiednie linki oraz stanowić interaktywne forum dla 

nowych pomysłów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. 

7. Analiza raportów z działalności Rady Biznesu, Komisji ds. Programów Nauczania oraz Komisji 

ds. Praktyk powołanych w ramach Rady, a także Pełnomocnika ds. Współpracy z 

Absolwentami.  

Jednocześnie Zespół wyraża gotowość realizacji zadania opisanego w punkcie 1, 6 oraz 7, po 

otrzymaniu odpowiednich raportów.  

22 kwiecień 2013 r 

Zespół do Zadań Szczegółowych WKdsJK 


