Załącznik nr 1
SPRAWOZDANIE KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Rok akademicki 2015/2016
Lp. Zadanie
Wprowadzone działania
Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań
1.
Określanie celów i metod
- konsultacje z interesariuszami wewnętrznymi i
pozytywna
zapewniania i doskonalenia
zewnętrznymi
jakości kształcenia na wybranym
- udział interesariuszy wewnętrznych (studentów oraz
kierunku oraz wdrażanie działań
pracowników administracji) we wszystkich ciałach
na rzecz podnoszenia jakości
kolegialnych
kształcenia.
Opracowywanie programów
- dokonywane zmiany w programie kształcenia są
Bez zastrzeżeń
2.
kształcenia i zmian w programach zgodne z oczekiwaniami studentów, interesariuszy
kształcenia zgodnie z
wewnętrznych oraz zewnętrznych
obwiązującymi aktami prawnymi - KZJK zaproponował następujące zmiany na rok
oraz z uwzględnieniem oczekiwań akademicki 2016/2017:
rynku pracy, opinii
1) studia I stopnia
interesariuszy wewnętrznych i
-rozszerzenie zajęć prowadzonych przez profesorów
zewnętrznych, a także wniosków
zagranicznych: warsztaty artystyczne realizowane będą
z monitorowania kariery
w semestrze 2 oraz 4 w wymiarze 15 godz./semestr
zawodowej absolwenta.
- dołączenie treści programowych przedmiotu Folklor
muzyczny do przedmiotu Historia muzyki z literaturą
muzyczną
-zgodnie z Uchwałą Senatu nr 104/2015 następuje
zwiększenie ilości godzin z zajęć wychowania fizycznego
z 15godz. na 30 godz.)
- zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R- 0161 /
38/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie zostaje wprowadzony przedmiot
„Metody uczenia się i studiowania” – semestr
- zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R0161/39/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 6 czerwca 2016 r. przedmiot

3.

4.

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.

Przedmiot swobodnego wyboru będzie realizowany od
semestru 2
- zajęcia z przedmiotu dyrygowanie (zgodnie z
zaleceniami KZJK) odbywać się będą w systemie: 10
godz. ćwiczeń/ semestr.
2) studia II stopnia
- zgodnie z Uchwałą Senatu nr 104/2015 student za
realizację zajęć z wychowania fizycznego otrzymuje 1
pkt. ECTS
- okresowe przeglądy programów kształcenia
(dokonywane co semestr)
- przegląd kart przedmiotów (raz w roku)
- hospitacja zajęć dydaktycznych
- sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć

Propozycja KZJK oraz RI zajęć e-learningowych
zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R-.0161/
45 /2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 23 czerwca 2016 r.:
Studia I stopnia:
- Prawne i etyczne podstawy działalności kulturalnej
- Podstawy psychologii
- Podstawy pedagogiki
- Przygotowanie pracy licencjackiej
Studia II stopnia:
- Elementy praw autorskiego
- Propedeutyka kompozycji
- Seminarium pracy magisterskiej
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.

6.

7.

Nadzorowanie realizacji systemu
akumulacji i transferu punktów
ECTS na kierunku i
monitorowanie systemu przy
uwzględnieniu opinii studentów,
doktorantów i słuchaczy.
Monitorowanie prawidłowości
zasad oceniania studentów i
doktorantów na kierunku.
Monitorowanie jakości prac
dyplomowych, rzetelności ich
oceniania na poszczególnych
kierunkach.

8.

Wdrażanie procedur hospitacji
zajęć pracowników na kierunku.

9.

Inne działania

10.

Uwagi i propozycje

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.

Zaliczenia z przedmiotów praktycznych odbywają się w
obecności co najmniej dwóch wykładowców
(zobiektyzowanie oceny).
Wdrażanie uczelnianego systemu APD Zgodnie z
zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/33/2015
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z
dnia 1 kwietnia 2015, jak również systemu
antyplagiatowego oraz zaleceń Rady ds. Nauki.
Plan przeprowadzania hospitacji jest ustalany przez
kierowników zakładów na początku roku
akademickiego.

Pozytywna

Bez zastrzeżeń

System działa prawidłowo.

Brak

Przewodnicząca KZJK
dr Ewa Jabłczyńska

