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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU
DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powołany został przez Radę Wydziału
Wychowania Artystycznego w dniu 19.09. 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr R – 0161/ 61/ 2012 Rektora
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2012 r.
W skład zespołu weszli przedstawiciele pracowników samodzielnych i niesamodzielnych z Instytutu
Plastyki i Instytutu Muzyki oraz przedstawiciel studentów. W maju 2013 r skład Zespołu został poszerzony
o kolejnego samodzielnego pracownika z Instytutu Muzyki.
Aktualnie w skład Zespołu wchodzą:
- prof. Jerzy Swoboda (IM),
- dr hab. Włodzimierz Karankiewicz (ISP), przewodniczący
- dr hab. Magdalena Snarska, prof. AJD (ISP)
- dr hab. Małgorzata Kaniowska (IM)
- dr Andrzej Michalak (IM)
- dr Witold Zaręba (ISP)
- Pani Paula Zasada – przedstawiciel studentów.
Pierwsze posiedzenie WZZJK odbyło się 21 września 2012 r.
Członkowie wybrali przewodniczącego a następnie został opracowany i przyjęty regulamin prac Zespołu
(w załączeniu).
Tegoroczne prace koncentrowały się głównie na inicjowaniu i koordynowaniu prac Zespołów
Kierunkowych pod kątem wyznaczonych strategicznych celów zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia:
a). korekty programów kształcenia w jednostce pod kątem zmian liczby godzin zajęć dydaktycznych
na poszczególnych kierunkach studiów w celu realizacji Uchwały Nr 11/2013 Senatu Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2013 r. – (zadania wszystkich Zespołów Kierunkowych wykonane).
b). powołanie i włączenie interesariuszy zewnętrznych do prac Kierunkowych Zespołów w celu analizy
programów nauczania pod kątem potrzeb rynku pracy – wnioski:
- budowanie kompetencji zawodowych absolwenta pozwalających na „elastyczne zachowanie”
i dostosowywanie się do zmiennych warunków na rynku pracy
- wyposaŜanie absolwenta w mechanizmy pozwalające na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy
(uwagi interesariuszy zewnętrznych uwzględnione w korektach programów – proces wieloletni wymagający
ciągłego monitorowania).
c). wzajemna korelacja siatek godzinowych na wszystkich kierunkach i stopniach studiów prowadzonych
w jednostce w celu optymalizacji kosztów dydaktyki (zatwierdzone plany studiów zawierają bloki przedmiotów
realizowanych wspólnie przez kilka kierunków /ćwiczenia, wykłady/ - proces trudny w realizacji ze względu na
system naczyń połączonych wywołujących efekt domino w punktacji ECTS)
- wnioski: korelacja w zadawalającej części wprowadzona, traktowana jako proces wymagający uwaŜnej
obserwacji i analiz dydaktycznych i finansowych
- zalecenia: kontynuowanie prac pod kątem dalszej korelacji siatek
d). analizy efektów kształcenia w kontekście opracowywania procedur weryfikacji ich oceny
z przedstawicielami studentów oraz z grupami studenckimi w trakcie zajęć dydaktycznych.
Po tegorocznym zakończeniu procedur oceny zajęć przez studentów i hospitacji pracowników we
wrześniu planowane jest spotkanie poświęcone ich analizie – i ewentualnemu wprowadzaniu propozycji nowych
rozwiązań.

z powaŜaniem Przewodniczący Zespołu
dr hab. Włodzimierz Karankiewicz

