
Sprawozdanie  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
na Wydziale Matematyki i Informatyki  UŁ 

za rok akademicki 2014/15 
 
 

W celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną  
procedur jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku akademickim 
2014/15 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 
• prof. nadzw. dr hab. Grażyna 

Horbaczewska 
• dr Dorota Bors 
• dr Witold Budzisz 

• dr Piotr Cybula 
• dr Krzysztof Kaniowski 
• dr Wojciech Kozłowski 
• dr Anna Loranty 
• dr Aneta Tomaszewska 
• mgr Marek Rogalski – przedstawiciel 

doktorantów 
• Łukasz Lisowski – przedstawiciel 

samorządu studentów 
• Justyna Firkowska  - przedstawiciel 

studentów 
• Filip Wójcik – przedstawiciel studentów 

 
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) odbyła w roku akademickim 

2014/2015   dziewiętnaście zebrań realizując następujące zadania:  
 

• Dostosowanie programów studiów do nowego ustawodawstwa, w 
szczególności do Rozporządzenia MNiSW z dn. 3.10.2014 w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia.  

• Opracowanie propozycji zmian w programie studiów doktoranckich.   

• Opracowanie odpowiedzi na uwagi przedstawione w raporcie oceny 
programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

• Przygotowanie części raportu samooceny instytucjonalnej w związku z wizytą 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

• Analiza programu nowego kierunku „Analiza danych” uruchamianego w 
roku akademickim 2015/2016. 

• Przygotowanie kalkulatora punktów ECTS. 

• 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. 

• 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 2013/14 -  analizę statystyczną i 
wnioski można znaleźć na stronie WKJK: http://wkjk.math.uni.lodz.pl/wp-
content/uploads/pliki/dokumenty/ankiety2006-2013.pdf.  

• Analiza ankiet studenckich, oceniających przedmioty w ramach programów 
studiów.  

• Bieżąca analiza uwag dotyczących programu kształcenia zgłaszanych przez 
studentów (m.in. kwestia lektoratów).  

• Współpraca z Komisją ds. dyplomowania w sprawie zmian w procesie 
dyplomowania na studiach I i II stopnia, a także sposobu prowadzenia zajęć 
seminaryjnych i prowadzenia zapisów na te zajęcia. 

• Rekomendowanie Dziekanowi koordynatorów przedmiotów.  

• Przedstawienie Dziekanowi sugestii dotyczących podnoszenia jakości 
kształcenia na Wydziale (załącznik 1).  

 
 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny programowej w 
kryterium dotyczącym wewnętrznego systemu zapewniania jakości przyznało Wydziałowi 
ocenę wyróżniającą. 

 



 

ℤałącznik 1 

 

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 WKJK  podczas zebrania w dniu  4 maja 2015 r. 

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

Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ:  

 

1. Uszczegółowienie procedur związanych z uruchamianiem i udostępnianiem ankiet studenckich 

(dobrym zwyczajem byłoby np. określenie na stale ile tygodni przed rozpoczęciem sesji ankiety 

są uruchamiane i kiedy zamykane oraz określenie osoby odpowiedzialnej za uruchamianie ankiet 

wg takiego wzorca).  

2. Propozycje działań przyczyniających się do zwiększenia liczby studentów wypełniających ankiety: 

a. upowszechnienie wiedzy dotyczącej wpływu ankiet na poprawę jakości kształcenia 

(publikowanie informacji o najlepiej ocenianych wykładowcach i zajęciach na stronie 

Wydziału oraz na Facebooku) 

b. drobne nagrody dla studentów wypełniających ankiety 

c. uruchomienie w systemie USOS dla studentów funkcjonalności przypomnienia 

konieczności wypełniania ankiet. 

3. Z uwagi na fakt, że od 2015/2016 roku rekrutowani będą studenci kończący edukacje w szkołach 

średnich z nową podstawą programową, pogłębiającą różnice między osobami kończącymi różne 

profile klas, WKJK sugeruje na studiach pierwszego stopnia:  

a. Stworzenie jednej grupy ze studentów z najlepszymi wynikami z matury rozszerzonej 

(grupa A) oraz utworzenie grup mieszanych z pozostałych studentów (grupy B). 

Jednocześnie studenci powinni być poinformowani o możliwości przenoszenia się między 



grupami. Taki podział pozwoliłby na lepszą organizację zajęć i podniósłby prestiż 

wydziału.  

b. Utworzenie funkcji opiekuna dydaktycznego dla grup studentów (np. grupą studentów o 

zbliżonych do siebie umiejętnościach   lub danej specjalności). Zadanie opiekuna 

polegałoby na „sterowaniu” drogą studenta – doradzaniu jakie grupy przedmiotów 

powinien wybierać, czy powinien zgłaszać się na zajęcia dodatkowe. 

c. Uruchomienie zajęć wyrównawczych dla studentów I roku, szczególnie dla osób z 

podstawową matura z matematyki oraz osób, które nie były w klasach informatycznych. 

Zajęcia takie powinny być uruchamiane dodatkowo (poza planem studiów).  

4. Na drugim stopniu studiów: 

a. Sugestia uruchomienia zajęć przygotowawczych dla studentów studiów II stopnia. Zajęcia 

takie powinny odbywać się we wrześniu.  

b. Sugestia zorganizowania planu zajęć tak, aby studenci mieli 2 dni wolne w tygodniu 

(większość studentów już pracuje). 

5. Z uwagi na uruchomienie w 2015/2016 nowego kierunku studiów - Analiza danych, ustalenie 

koordynatorów przedmiotów i kadry prowadzącej zajęcia specjalnościowe, tak aby dać 

możliwość dłuższego i lepszego przygotowania do prowadzenia nowych zajęć. Do prowadzenia 

każdych zajęć specjalnościowych powinny być przygotowane co najmniej 3 osoby. Należy 

rozważyć możliwość zorganizowania seminariów dydaktycznych prowadzonych przez osoby, 

które uzyskały stosowne certyfikaty (te osoby są chętne prowadzić takie zajęcia/konsultacje).  

6. W ramach przedmiotów na których obowiązuje praca w formie zespołowej (m.in. Projekt 

zespołowy, Zarządzanie projektem informatycznym) wprowadzenie jako obowiązkowego 

narzędzia pracy internetowych aplikacji do zarządzania projektami (np. Trello), co umożliwi 

studentowi poznanie nowoczesnych technik prac zespołowych oraz ułatwi kontrolę pracy grupy 

przez nauczyciela. Na Wydziale są osoby, które mogą przeszkolić nauczycieli prowadzących takie 

przedmioty.  

7. Organizacja spotkań koordynatorów z osobami prowadzącymi zajęcia z danego przedmiotu oraz 

z grup powiązanych ze sobą przedmiotów. Uzgodnienie treści przedmiotów równoległych, które 

mają uzupełniające się programy (np. Wstęp do informatyki i Podstawy programowania).  

8. Sformułowanie w postaci aktu prawnego procedur związanych z procesem dyplomowania. W 

szczególności powinny zostać uwzględnione zalecenia PKA dotyczące zwiększenia prowadzenia 

seminariów i prac dyplomowych przez samodzielnych pracowników. Ponadto należy rozważyć 

jak najszybsze uruchomienie licencjackiego egzaminu pisemnego. 

9. W związku ze zgłaszanymi przez studentów uwagami dotyczącymi seminariów licencjackich oraz 

magisterskich:  

− Coroczne organizowanie przed rozpoczęciem zajęć spotkania prowadzących seminaria w 

celu wypracowania zasad prowadzenia seminariów, 



− Dostosowanie tematyki seminariów do specjalności studentów.  

10. Analiza protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, w których rozkład ocen jest nietypowy 

(np. powyżej 90% ocen bardzo dobrych lub niedostatecznych),  poszukiwanie (wraz z 

prowadzącym zajęcia)  przyczyny takiego stanu rzeczy i rozstrzygnięcie, czy potrzebne są jakieś 

zmiany (w efektach kształcenia lub sposobie prowadzenia zajęć czy egzekwowania efektów). 

11. Zachęcanie pracowników do umieszczania w protokołach  końcowych komentarzy o 

przeprowadzonych w danym cyklu zajęciach.  

12. Powołanie pełnomocnika dziekana ds. etyki (w związku przypadkami mobbingu wobec 

studentów) 

13. Z uwagi na fakt, że niektóre problemy zgłaszane przez studentów i pracowników nie mogą być 

rozwiązane na poziomie Wydziału, ponieważ są studenci studiujący jednocześnie na kilku 

wydziałach, WKJK sugeruje zgłoszenie następujących problemów/propozycji na poziomie uczelni 

(np. na Uczelnianej Komisji Dydaktycznej)  

a. Organizacja roku akademickiego tak, aby  

- między ostatnim tygodniem zajęć a początkiem sesji był dodany tydzień na 

przygotowanie (w praktyce na odrobienie brakujących zajęć i zaliczeń)  

lub 

- liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze wynosiła zawsze min 14 (na 

Politechnice Łódzkiej jest odgórnie ustalane odrabianie brakujących zajęć w wyznaczone 

dni). Co roku w semestrze letnim jest kłopot z zajęciami piątkowymi, w tym roku wystąpił 

poważny problem z z zajęciami poniedziałkowymi i wtorkowymi w semestrze zimowym.  

b. Dodawanie do nazw grup z Lektoratów informacji na temat ich poziomów związanych z 

pisanym przez studentów internetowym testem poziomującym (np. przedział 

punktowy/procentowy) oraz wymóg żeby studenci zapisujący się na Lektorat nie mogli 

„przeskoczyć” poziomu grupy o więcej niż jeden. Obecnie wybierane przez studentów 

Lektoraty są dopasowywane głównie do planu ich zajęć, często bez związku z poziomem 

Lektoratu.  

c. Zorganizowanie na uczelni egzaminów z języków obcych wkrótce po internetowym teście 

poziomującym. Pozwoliłoby to studentom, którzy napisali dobrze test poziomujący od 

razu potwierdzić wynik na egzaminie i rozwiązałoby problem warunkowego zwalniania z 

zajęć z lektoratu.  

 

Zespół do Zadań Szczegółowych WKdsJK 

 


