
Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia  

za rok akademicki 2013-2014 

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 9 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 

roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i 

doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.  

Poniżej przedstawiono główne obszary działalności Wydziałowego Zespołu Jakości 

Kształcenia (WZJK) na Wydziale Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2013/14, w 

oparciu o Zarządzenie Nr 23/2013 Rektora AGH z dnia 27 maja 2013 r. oraz Zarządzenie Nr 

50/2013 Rektora AGH z dnia 14 listopada 2013 r. 

1. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów, doktorantów i pracowników 

a) Studencka ocena obsługi administracyjnej wydziału  

7 październik - 4 listopad 2013 r. 

ankiety elektroniczne w systemie Wirtualna Uczelnia 

b) Pracownicza ocena warunków realizacji procesu kształcenia 

14 listopad - 1 grudzień 2013 r., (na kierunkach Inżynieria Materiałowa i Metalurgia), 

13 - 24 styczeń 2014 r., (na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) 

ankiety papierowe 

c) Studencka ocena warunków kształcenia 

20 styczeń - 21 luty 2014 r. 

ankiety elektroniczne w systemie Wirtualna Uczelnia 

d) Studencka ocena prowadzącego zajęcia (s. zimowy 2013/14)  

29 styczeń - 28 luty 2014 r. 

e) Doktorancka ocena przebiegu i organizacji studiów doktoranckich 

12 - 30 maj 2014 r. 

ankiety papierowe 

f) Studencka ocena prowadzącego zajęcia (s. letni 2013/14) 

2 - 30 czerwiec 2014 r.  

ankiety papierowe/wykłady (skanowane centralnie) 

ankiety elektroniczne/pozostałe zajęcia 

W roku akademickim 2013/14 podjęto następujące inicjatywy zmierzające w kierunku 

poprawy jakości obsługi administracyjnej Wydziału: 

a) Modernizacja logistyczna dziekanatu (końcowy etap) 

b) Uruchomienie portierni w A-2 (ułatwienie logistyczne funkcjonowania Wydziału w 

godzinach popołudniowych i wieczornych, do 22.00) 

c) Informacja dydaktyczna dla studentów prezentowana na ekranie monitora znajdującego 

się przed Dziekanatem 

d) E-mailowe komunikowanie się studentów z Dziekanatem 

e) Poprawiono aktualność informacji dla studentów dostępnych w dziekanatach oraz na 

tablicach ogłoszeniowych 

f) Zwiększono dostępność formularzy na stronie internetowej Wydziału  



W miarę możliwości, na bieżąco eliminujemy słabsze strony działalności Wydziału w 

obszarze kształcenia, wynikające z ankiet – w każdym z monitorowanych obszarów: obsługi 

administracyjnej, warunków realizacji procesu kształcenia, przebiegu i organizacji studiów 

doktoranckich oraz w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

2. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

 Na początku każdego z semestrów (październik 2013 r./marzec 2014 r.), Pełnomocnik 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Prodziekanem ds. kształcenia opracowali 

harmonogramy hospitacji. W roku akademickim 2013/14 na Wydziale Metali Nieżelaznych 

przeprowadzono w sumie 11 hospitacji zajęć dydaktycznych niesamodzielnych pracowników 

wydziału (6 w s. zimowym i 5 w s. letnim).  

 WZJK zwrócił uwagę na dobre przygotowanie przez prowadzących konspektów zajęć i 

instrukcji do ćwiczeń, jak również na konieczność aktywizacji studentów na zajęciach.  

3. Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianym 

Zespołem Jakości Kształcenia (UZJK) 

a) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia wziął udział w kilku spotkaniach 

roboczych z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia (dr hab. inż. Jackiem 

Tarasiukiem), 

b) Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia przygotował 6 raportów z badań ankietowych 

(wg wzorców i zaleceń opracowanych przez UZJK), które przesłano do Pełnomocnika 

Rektora (zgodnie z ogłoszonym przez niego harmonogramem), 

c) Na przełomie luty/marzec 2014 roku, Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia 

przeprowadził prace w zakresie uzupełnień w systemie Syllabus – pokrycie 

kierunkowych efektów kształcenia (EKK) przez efekty modułowe (EKM),  

d) Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia stosował się i wdrażał zalecenia 

Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia. 

Na wniosek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia nastąpiło ukonstytuowanie się 

Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego (WZAD) i powołanie przewodniczącego – dr 

hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. Określono model funkcjonowania WZAD, 

polegający na ścisłej współpracy i uzupełnianiu działań Liderów Kierunków na Wydziale 

Metali Nieżelaznych. W/w inicjatywa ma związek z Zaleceniem nr 2/2014 Uczelnianego 

Zespołu Jakości Kształcenia, dotyczącym funkcjonowania Wydziałowych Zespołów Audytu 

Dydaktycznego.  

 W odpowiedzi na Zalecenie nr 3/2014 Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia, 

dotyczące przygotowania Raportu Rocznego Samooceny Wydziału, Wydziałowy Zespół 

Jakości Kształcenia przygotował stosowny Raport, który został zaprezentowany na 

posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 28 października 2014 r., a następnie w terminie do 15 

listopada 2014 r. przesłany do Prorektora ds. Kształcenia i UZJK. 

Zgodnie z Zaleceniem nr 4/2014 Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia, WZJK 

zarekomendował wprowadzenie na stronie internetowej Wydziału w menu głównym pozycji 

o nazwie "Jakość kształcenia", która stanowi link do szczegółowych informacji na temat 

uczelnianego i wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Informacje dotyczące 

jakości kształcenia są na bieżąco aktualizowane.   



4. Współpraca z Wydziałowym Samorządem Studentów 

 Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia 

z Wydziałowym Samorządem Studenckim – w zakresie rozpowszechniania informacji o 

prowadzonych badaniach ankietowych, jak również w zakresie uświadamiania studentom 

celowości tych badań i ich wpływu na poprawę jakości kształcenia.  

 Przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studentów wraz z przedstawicielami 

Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia pracowali w zespołach, które prowadziły badania 

ankietowe dotyczące studenckiej oceny prowadzącego zajęcia (ankiety papierowe na 

wykładach). 

5. Współpraca z Centrum Karier AGH 

 W roku akademickim 2013/14 Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia współpracował 

z Centrum Karier AGH w zakresie pozyskiwania informacji oraz analizy aktualnego stanu 

zatrudnienia i zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów Wydziału. Wyniki ankiet 

pracodawców i absolwentów (wraz z ich analizą) zostały przedstawione w Raporcie Rocznym 

Samooceny Wydziału za rok akademicki 2013/14.  


