
Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia(KZdsJK)  

dla kierunku MATEMATYKA w roku akademickim 2017/2018 
  

Termin Zadanie Dokumenty 

Październik 2017 

– styczeń 2018 

Spotkanie/a KZdsJK: 
Protokół z zebrań uwzględniający: 

program spotkań oraz listę obecności 

Ustalenie harmonogramu zadań 

KZdsJK dla kierunku 

MATEMATYKA 

Harmonogram prac Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

(KZdsJK) dla kierunku 

MATEMATYKA w roku akademickim 

2017/2018 

Ustalenie działań związanych z  

opracowaniem i wnioskami 

wypływającymi z analizy ankiet 

absolwenta (testów satysfakcji 

studentów – dot. studentów 

kończących edukację w roku 

akademickim 2016/2017) 

Zbiorcze zestawienie wyników analizy 

i wnioski wynikające z ankiet 

absolwenta  

Dyskusja nad sposobem 

opracowywania kart kursów. (Wzór 

karty kursu obowiązującej od roku 

akademickiego 2017/2018 

http://vfire.up.krakow.pl/intranet/d

ydaktyka/) 

Rozdzielenie zadań związanych z 

pracami nad weryfikowaniem kart 

kursów (z dostosowaniem do nowych, 

zatwierdzonych 22 lutego 2017 

kierunkowych efektów kształcenia): 

Strony z efektami: 

Matematyka I stopień:  

http://vfire.up.krakow.pl/intranet/EK/e

k/WMFT%20-

%20Matematyka%20I%20st.pdf 

Matematyka II stopień:  

http://vfire.up.krakow.pl/intranet/EK/e

k/WMFT%20-

%20Matematyka%20II%20st.pdf 

Karty kursów obowiązujące w roku 

2017/2018 opublikowane na stronie IM 

UP 

Omówienie strategii i sposobów na 

wdrażanie pomysłów wynikających 

z  działalności w roku akademickim 

2016/2017. 

Projekt wdrażania pomysłów w roku 

akademickim 2017/2018 

Grudzień 2017 – 

styczeń 2018 

Przygotowanie dla Wydziałowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

raportu kierunku [zał. 3 zarządzenia 

rektora z dnia 15 kwietnia 2013 r.], w 

tym raportu z ankiet absolwenta 

(testów satysfakcji studentów – dot. 

studentów kończących edukację w 

roku akademickim 2016/2017)  

Raport Kierunkowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia oraz Raport 

z wnioskami dot. analizy ankiet  

 

 

Marzec 2018 Przygotowanie dla Wydziałowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Sprawozdanie z zadań bieżących 

Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 

http://vfire.up.krakow.pl/intranet/EK/ek/WMFT%20-%20Matematyka%20II%20st.pdf
http://vfire.up.krakow.pl/intranet/EK/ek/WMFT%20-%20Matematyka%20II%20st.pdf
http://vfire.up.krakow.pl/intranet/EK/ek/WMFT%20-%20Matematyka%20II%20st.pdf


sprawozdania z bieżących zadań 

wykonanych w ciągu roku [zał. 4 

zarządzenia rektora z dnia 15 kwietnia 

2013 r. lub wg wytycznych WZds.JK] 

Kształcenia za rok akademicki 

2017/2018  

 

Marzec 2018 

Spotkania zastępcy dyrektora ds. 

dydaktycznych lub przedstawicieli 

KZdsJK ze studentami wszystkich 

roczników studiów stacjonarnych 1 i 2 

stopnia; ankietyzacja studentów 

związana z proponowanymi 

specjalnościami i obowiązującymi 

planami studiów 

Spis uwag i postulatów 

Opracowane wyniki ankiet 

 

Marzec 2018 

Spotkania zastępcy dyrektora ds. 

dydaktycznych lub przedstawicieli 

KZdsJK ze studentami wszystkich 

roczników studiów niestacjonarnych 1 

i 2 stopnia; ankietyzacja studentów 

związana z obowiązującymi planami 

studiów 

Spis uwag i postulatów 

Opracowane wyniki ankiet 

 

Marzec 2018 

Spotkanie dyrekcji lub przedstawicieli 

KZdsJK z opiekunami i starostami 

wszystkich roczników studiów 

stacjonarnych. 

Spis uwag i postulatów 

Marzec 2018 

Przygotowanie i analiza zestawienia 

danych potrzebnych do przygotowania 

sprawozdania rocznego: analiza 

infrastruktury, podsumowanie 

ankietyzacji i procesu hospitacji, 

ocena dostępnych zasobów 

bibliotecznych. 

Zestawienie danych, analiza i wnioski 

Kwiecień 2018 – 

Maj 2018 

Przygotowanie sprawozdania 

z bieżących zadań wykonywanych 

w ciągu roku, z uwzględnieniem 

informacji o współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi. 

Sprawozdanie roczne; Spis uwag i 

postulatów wynikających ze współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi. 

Czerwiec 2018 

Zaopiniowanie ewentualnych korekt 

planów lub nowych planów, 

omówienie pomysłów związanych 

z podsumowaniem działalności 

Spis pomysłów z podsumowania 

działalności w roku akademickim 

2017/2018 

W przeciągu roku 

akademickiego 

2017/2018 

Bieżące zadania, w tym: 

przygotowywanie dokumentów dla 

WZdsJK, analiza rozporządzeń 

i wytycznych ministerialnych oraz 

uczelnianych dot. jakości kształcenia, 

i inne  

Sprawozdania, raporty i inne 

dokumenty 

 

 

 


