Załącznik nr 1
SPRAWOZDANIE KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/ZESPOŁU JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Edukacja Muzyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

Rok akademicki 2014/2015
Lp. Zadanie
1.
Określanie celów i metod
zapewniania i doskonalenia
jakości kształcenia na wybranym
kierunku oraz wdrażanie działań
na rzecz podnoszenia jakości
kształcenia.
Opracowywanie programów
2.
kształcenia i zmian w programach
kształcenia zgodnie z
obwiązującymi aktami prawnymi
oraz z uwzględnieniem oczekiwań
rynku pracy, opinii
interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych, a także wniosków
z monitorowania kariery
zawodowej absolwenta.

Wprowadzone działania
- konsultacje z interesariuszami wewnętrznymi i
zewnętrznymi
- udział interesariuszy wewnętrznych (studentów oraz
pracowników administracji) we wszystkich ciałach
kolegialnych

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań
pozytywna

- dokonywane zmiany w programie kształcenia są
zgodne z oczekiwaniami studentów, interesariuszy
wewnętrznych oraz zewnętrznych
- KZJK zaproponował następujące zmiany na rok
akademicki 2015/2016:
1) studia I stopnia
-wprowadzenie zajęć prowadzonych przez profesorów
zagranicznych: warsztaty artystyczne.
-zmniejszenie ilości godzin z zajęć wychowania
fizycznego Z 30 godz. na 15 godz.)
- z przedmiotu dyrygowanie: semestr 1-4 zajęcia
odbywać się będą w systemie: 2 godz. wykład + 8
godz. ćwiczeń/ semestr
2) studia II stopnia
-wprowadzenie zajęć prowadzonych przez profesorów
zagranicznych: wykład monograficzny
-zmniejszenie ilości godzin z języka obcego, z 60 godz.
na 45 godz.
- usunięcie przedmiotu: elementy prawa oświatowego

Bez zastrzeżeń

3.

Wdrażanie metod doskonalenia
procesu kształcenia na kierunku,
w tym m.in. metod i
form kształcenia, realizacji i
weryfikacji efektów kształcenia,
infrastruktury dydaktycznej
i warunków prowadzenia zajęć,
itp.
Analiza sposobów weryfikacji
zakładanych efektów kształcenia
na danych kierunkach.

- okresowe przeglądy programów kształcenia
(dokonywane co semestr)
- przegląd kart przedmiotów (raz w roku)
- hospitacja zajęć dydaktycznych
- sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywa
się zgodnie z systemem weryfikacji efektów
kształcenia na Wydziale Sztuki (załącznik nr 1 do
Uchwały RW nr WS-007/8/2015)

Pozytywna

5.

Nadzorowanie realizacji systemu
akumulacji i transferu punktów
ECTS na kierunku i
monitorowanie systemu przy
uwzględnieniu opinii studentów,
doktorantów i słuchaczy.

System akumulacji i transferu punktów ECTS działa
prawidłowo, w zgodzie z Regulaminem Studiów w
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (§7).

Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do
funkcjonowania systemu.

6.

Monitorowanie prawidłowości
zasad oceniania studentów i
doktorantów na kierunku.

Zaliczenia z przedmiotów praktycznych odbywają się
w obecności co najmniej dwóch wykładowców
(zobiektyzowanie oceny).

Pozytywna

7.

Monitorowanie jakości prac
dyplomowych, rzetelności ich
oceniania na poszczególnych
kierunkach.

Zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
Rada ds Nauki opracowała procedurę monitorowania
jakości prac dyplomowych, która zacznie obowiązywać
od roku akademickiego 2015/2016.

Brak możliwości oceny.

8.

Wdrażanie procedur hospitacji
zajęć pracowników na kierunku.

Plan przeprowadzania hospitacji jest ustalany przez
kierowników zakładów i katedry na początku roku
akademickiego.

System działa prawidłowo.

4.

9.

Inne działania

10.

Uwagi i propozycje

Udział studentów w wydarzeniach artystycznych w
formie koncertów kameralnych, recitali, koncertów
oratoryjnych.

brak

Weryfikacja zdobytej wiedzy, umiejętności i
kompetencji podczas publicznych prezentacji
artystycznych.

