
Sprawozdanie  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

na Wydziale Matematyki i Informatyki  UŁ 

za rok akademicki 2013/14 

 

 

W celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną  

procedur jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku akademickim 

2013/14 działała Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana przez Dziekana w 

składzie: 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Goldstein 

Członkowie: 

 prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk 

 prof. dr hab. Tadeusz Krasiński 

 prof. dr hab. Adam Paszkiewicz 

 prof. dr hab. Ryszard Pawlak 

 prof. nadzw. dr hab. Stanisław 

Spodzieja 

 prof. dr hab. Stanisław Walczak 

 prof. dr hab. Paweł Walczak 

 dr Dorota Bors 

 dr Witold Budzisz 

 dr Piotr Cybula 

 dr Grażyna Horbaczewska 

 dr Krzysztof Kaniowski 

 dr Wojciech Kozłowski 

 dr Anna Loranty 

 dr Aneta Tomaszewska 

 mgr Marek Rogalski – przedstawiciel 

doktorantów 

 Oliwia Grambo – przedstawiciel 

studentów 

 Anna Szcześniak – przedstawiciel 

studentów 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odbyła w roku akademickim 2013/2014   

dwadzieścia zebrań, z których sporządzono sprawozdania. Kontakty robocze między 

poszczególnymi członkami Komisji odbywały się drogą mailową oraz w postaci 

bezpośrednich rozmów i spotkań nieformalnych. 

 

WKJK wykonała w roku 2013/2014 następujące zadania: 

 

 Monitorowanie poprawności opisów przedmiotów zawartych w systemie 

USOS. Mobilizowanie koordynatorów  do poprawiania jakości opisów 

przedmiotów przez dopisanie w sylabusach przedmiotów kierunkowych 

efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu. Kontakt w tej 

sprawie z pracownikami innych wydziałów prowadzącymi zajęcia na Wydziale 

Matematyki i Informatyki. 

 Zaprojektowanie, realizacja i prowadzenie wydziałowej strony internetowej 

dotyczącej systemu jakości kształcenia na WMiI (w obrębie strony Wydziału) 

http://wkjk.math.uni.lodz.pl.  

 Opracowanie ankiet studenckich za lata 2006/07 – 2012/13 – analiza 

statystyczna i wnioski zostały zamieszczone na stronie WKJK 

http://wkjk.math.uni.lodz.pl./


http://wkjk.math.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/pliki/dokumenty/ankiety2006-

2013.pdf 

 Analiza ankiet studenckich, oceniających przedmioty w ramach programów 

studiów. Niestety formułowanie wniosków oraz ewentualnych propozycji 

zmian okazało się właściwie niemożliwe ze względu na niewielką ilość ankiet 

wypełnionych przez studentów.  

 Praca nad koncepcją zmian w procesie dyplomowania na studiach I i II stopnia, 

a także sposobu prowadzenia zajęć seminaryjnych i prowadzenia zapisów na te 

zajęcia. 

 Analiza poprawności i racjonalności przyporządkowania punktów ECTS 

poszczególnym przedmiotom i elementom programów studiów na podstawie 

przekazanych przez poszczególne katedry materiałów po zeszłorocznym 

szkoleniu. 

 Kontrola zgodności przedmiotowych i kierunkowych efektów kształcenia na 

podstawie wypełnianej przez koordynatorów przedmiotów matrycy efektów 

kształcenia. Wprowadzenie niezbędnych uzupełnień. 

 Rekomendowanie Dziekanowi koordynatorów przedmiotów. 

 Przygotowanie części raportu samooceny  w związku z planowaną wizytą 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

 Rozwiązywanie na bieżąco związanych z jakością kształcenia problemów 

zgłaszanych przez studentów. 

 Analiza uwag dotyczących programu kształcenia zgłaszanych przez studentów 

(kwestia specjalności Grafika komputerowa i programowanie gier), 

zorganizowanie spotkań z pracownikami i przedstawicielem biznesu w celu 

wyjaśnienia sytuacji.  

 Przedstawienie Dziekanowi sugestii dotyczących podnoszenia jakości 

kształcenia na Wydziale.  

 

 Za szczególnie  pozytywne zjawisko w tym roku akademickim WKJK uważa się 

zwiększenie  zainteresowania studentów jakością kształcenia przejawiające się w częstszym 

niż poprzednio kontaktem studentów z WKJK.  
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