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Częstochowa, 16. 07. 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (KZJK)
na kierunku Grafika za rok akademicki 2013/2014

1. Skład KZJK:
•

prof. Grzegorz Banaszkiewicz,

•

dr hab. Tomasz Chudzik, prof. AJD - Kierownik Katedry Grafiki,

•

dr hab. Agnieszka Półrola, prof. AJD,

•

dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD,

•

dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD,

•

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. AJD,

•

dr Witold Zaręba.

2. Działania komisji:
- weryfikacja programów kształcenia wynikająca ze zmiany struktury prowadzenia zajęć.
W wyniku postanowień związanych oszczędnościami podjętymi 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,
- do współpracy zapraszani zostali interesariusze zewnętrzni, z którymi odbyły się spotkania
omawiające problematykę związaną z KRK.
- Kierunek Grafika nawiązał współpracę z następującymi interesariuszami zewnętrznymi:

•

Panem Czesławem Tarczyńskim – Dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie,

•

Panią ElŜbietą Kwiatkowską – Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Radomsku,

•

Panem Gustawem Kubarą – właścicielem agencji reklamy GK Studio, Częstochowa,

•

Panem Dominikiem Abłamowiczem – Dyrektorem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,

•

Panią GraŜyną Mosio – Zastępcą Dyrektora ds. relacji z publicznością Muzeum
Etnograficznego w Krakowie,

•

Wydawnictwem Agora.
Tematyka spotkań:
a. analiza regionalnego rynku pracy w kontekście kwalifikacji absolwenta kierunku
Grafika ,
wnioski: modelowanie sylwetki absolwenta pod kątem samozatrudnienia i kreacji nowych
miejsc pracy,
b. problemem zainteresowania młodzieŜy studiami na kierunku Grafika pod kątem
atrakcyjności programu studiów oraz moŜliwościami i wymaganiami rynku pracy ,
wnioski: wprowadzenie zmian w programie studiów,
c. zaproszenie interesariuszy zewnętrznych na obrony dyplomów na kierunku Grafika.

- przygotowania do przyszłorocznej akredytacji.
3. KZJK dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji dotyczącej weryfikacji
kształcenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi KRK

i walidacji efektów

i zalecił niezwłoczne uzupełnienie

braków.
4. KZJK zanalizował działalność Katedry Grafiki w drugim roku obowiązujących KRK oceniając ją
jako zadawalającą.
5. Łącznie w roku akademickim 2013/2014 odbyło się 12 spotkań KZJK

w siedzibie Instytutu Sztuk

Pięknych i 6 spotkań z interesariuszami zewnętrznymi wyznaczonych członków KZJK.
Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. AJD (Kierownik Katedry Grafiki)
Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. AJD
Do wiadomości:
WZZJK Wydziału Sztuki AJD
WZOJK Wydziału Sztuki AJD
Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych
Członkowie KZJK

