Sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (KZJK) dla
kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie
za rok akademicki 2013-2014

1. Skład KZJK na początku roku akademickiego:
−
−
−
−
−

dr Andrzej Michalak – przewodniczący
dr Ewa Jabłczyńska – sekretarz
prof. Maciej Zagórski
dr Korneliusz Wiatr
st .Marta Szczytkowska

W związku z wytycznymi władz uczelni oraz zmianami kadrowymi w Instytucie
Muzyki od czerwca 2014 r. KZJK działa w składzie:
-

dr Ewa Jabłczyńska– przewodnicząca
dr Korneliusz Wiatr – sekretarz
prof. Jerzy Swoboda
dr hab. Maciej Zagórski
dr Maryla Renat
mgr Maria Wieczorek – przedst. grupy pracowników administracyjnych
Marta Szczytkowska – przedst. Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego

2. Działania komisji:
- weryfikacja programów kształcenia wynikająca ze zmiany struktury prowadzenia
zajęć. W wyniku wprowadzenia działań oszczędnościowych przez Władze Uczelni,
KZJK wprowadził następujące zmiany w planie studiów: redukcję ilości godzin
dydaktycznych oraz zmniejszenie liczby grup w niektórych przedmiotach,
- przygotowanie wytycznych dotyczących zasad dyplomowania - komisja przesłała
projekt do WZZJK, a następnie opracowała kierunkową instrukcję dyplomowania,
- prace nad opracowaniem wymagań rekrutacyjnych dla kandydatów na studia II
stopnia na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2015/2016, dostosowanych do
wytycznych KRK,
- prace nad archiwizowaniem dokumentacji związanej z weryfikacją efektów
kształcenia. Kontrola gromadzenia i przechowywania indywidualnych kart oceny
studenta oraz prac przejściowych, potwierdzających zdobycie przez studentów
załoŜonych efektów kształcenia zgodnie z nowymi zarządzeniami Rektora AJD,
- spotkania z interesariuszami zewnętrznymi:

• Dyrektorem

Filharmonii

Częstochowskiej

(nawiązanie

współpracy

obejmującej praktyki studenckie)
• Dyrektorem OPK „GaudeMater”
• Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
• Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie
• Dyrektorem Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w
Częstochowie
− przygotowania do przyszłorocznej akredytacji.
3. KZJK dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji dotyczącej weryfikacji
i walidacji efektów kształcenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi KRK
i zalecił niezwłoczne uzupełnienie braków.
4. KZJK zanalizował działalność Instytutu Muzyki w drugim roku obowiązujących
KRK oceniając ją jako zadawalającą.
5. Łącznie w roku akademickim 2013 /2014 odbyło się 6 spotkań KZJK
w siedzibie Instytutu Muzyki i 5 spotkań z interesariuszami zewnętrznymi
wyznaczonych członków KZJK.

Częstochowa:14.07.2014r.

Przewodniczący KZJK.

dr Ewa Jabłczyńska

dr Andrzej Michalak

Do wiadomości:
WZZJK Wydziału Sztuki AJD
WZOJK Wydziału Sztuki AJD
Dyr. Instytutu Muzyki
Członkowie KZJK

