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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zgodnie z Zarządzeniem Nr R – 0161/12/2014
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Sztuki przedstawia informację o działalności zespołu
w roku akademickim 2013/14.

1. Pierwsze spotkanie WZZJK w bieżącym roku akademickim miało miejsce 16
października 2013 roku. Odbyło się w składzie poszerzonym o Dyrektorów
Instytutów. Głównym tematem była analiza monitorowania systemu weryfikacji
efektów kształcenia po pierwszych ubiegłorocznych doświadczeniach wprowadzenia
systemu KRK oraz analiza programów nauczania w jednostce pod kątem zmian na
rynku pracy (niż demograficzny ogranicza miejsca pracy w szkolnictwie dla
absolwentów kierunków edukacji artystycznych).
zalecenia:
Zespół zalecił rozpoczęcie prac nad modyfikacją programów kształcenia –
opracowanie programów nowych kierunków studiów z uwzględnieniem opinii
interesariuszy wewnętrznych, zewnętrznych i przyszłych możliwych pracodawców.
efekty:
opracowane zostały dwa nowe kierunki studiów – a ich pełne programy złożone do
zatwierdzenia w MNiSW w semestrze letnim.
2. Kolejne spotkanie WZZJK odbyło się 5 lutego 2014 roku – po zakończeniu zajęć
dydaktycznych semestru zimowego a dotyczyło głównie zmianom formy prowadzenia
zajęć w grupach dziekańskich /laboratoryjnych poniżej ośmiu studentów/.
zalecenia:
konsultacje Dyrektora Instytutu z Zespołami Kierunkowymi w celu wypracowania
najkorzystniejszych rozwiązań
efekty:
Rada Instytutu pozytywnie zaakceptowała i przedstawiła Radzie Wydziału
wypracowane rozwiązania – termin realizacji od nowego roku akademickiego
2014/2015
3. Spotkanie WZZJK w dniu 6 marca 2014:
dyskutowany problem – dział dydaktyki zwraca uwagę na rozbieżności w punktacji
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ECTS i ilości godzin pracy studentów w trakcie zajęć uzupełniającej pracowni
dyplomowej rysunku, studia I oraz studia II stopnia /zajęcia łączone/.
zalecenia dla Kierunkowego Zespołu:
podjęcie prac nad dostosowaniem /korektą/ siatki godzinowej na II stopniu studiów –
termin wprowadzenia zmian od nowego roku akademickiego.
efekt:
korekta siatki i zmiana metody wyliczania obciążeń pracowników w systemie
łączonych zajęć pracownianych
4. Połączone posiedzenie Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Oceny Jakości
Kształcenia – środa, 23 kwietnia 2014
Główne problemy dyskusji:
- bieżące przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji weryfikacji efektów
kształcenia
- informacje o pracy Rady ds. Jakości Kształcenia
- przygotowanie sprawozdań z działań projakościowych
- korekty regulaminów Zespołów Kierunkowych i Wydziałowych
- zasady dyplomowania
- problematyka hospitacji zajęc oraz ankiet studenckich
- aktualizacja danych dot. jakości kształcenia na stronie internetowej
- formy dokumentacji i archiwizacji weryfikacji efektów kształcenia
5. Zebranie WZZJK - czwartek 24 kwietnia 2013
- w związku z wejściem w życie zarządzenia Nr R – 0161/12/2014 Rektora AJD
z dnia 13 marca 2014 r w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia – opracowanie nowego Regulaminu Wydziałowego
Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
6. Zebranie WZZJK - środa 30 kwietnia 2014- wnioski o zmiany i uzupełnienia składu zespołów:
- dr Bartosza Frączka do Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia w miejsce dr hab.
Magdaleny Snarskiej prof. AJD, która została członkiem Uczelnianej
Rady Jakości Kształcenia;
- dr Anny Stachury-Bogusławskiej do Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia /jako sekretarza/.
- studentki Klaudii Piątek do Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla Edukacji artystycznej
w zakresie sztuk plastycznych.
Omówienia problemu ustalenia zasad przyjęć na studia drugiego stopnia
na rok akademicki 2015/2016.
7. Zebranie WZZJK - środa 24 czerwca 2014Zespół rozpoczął pracę w nowym składzie: przewodniczący: - Prodziekan ds.
Studenckich dr hab. Magdalena Snarska, prof. AJD, członkowie: prof. Jerzy Swoboda,
dr Bartosz Frączek, dr Anna Stachura-Bogusławska, dr Witold Zaręba, mgr Beata
Operacz – przedstawicielka grupy pracowników administracyjnych,
Pani Paula Zasada-przedstawicielka Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego.
- Uznanie pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej ) za istotny element
programu studiów, stwierdzenie braku Wydziałowego Regulaminu Dyplomowania.
Wprowadzone działania: powołanie zespołu, który opracuje Wydziałowy Regulamin
Dyplomowania. W jego skład weszli dr hab. Magdalena Snarska prof. AJD, dr Bartosz
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Frączek, dr Anna Stachura-Bogusławska oraz dr Witold Zaręba.
Wyznaczono terminy spotkań.
Przewidywane przedłożenie dokumentu Radzie Wydziału Sztuki w miesiącu
wrześniu, a po uchwaleniu umieszczenie na stronie Wydziału Sztuki oraz
stronach Instytutów.
Zalecenia dla Kierunkowego Zespołu:
opracowanie instrukcji dyplomowania dla poszczególnych kierunków.
Przewidywana ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań w roku
akademickim 2014/15.

Przewodniczący WZZJK
dr hab. Włodzimierz Karankiewicz prof. AJD

Przewodniczący WZZJK
dr hab. Magdalena Snarska prof. AJD
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