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Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
KZJK – kierunek biotechnologia w roku akademickim 2020/2021 odbył 10 zebrań. Ze względu na
sytuację związaną z pandemią w przeważającej większości spotkania odbyły się w formie zdalnej.
Omawiano i dyskutowano następujące zagadnienia:
1. Przygotowano harmonogram działania zespołu na rok akademicki 2020/2021 .
2. Opracowano harmonogram hospitacji, a w semestrze letnim dokonano jego aktualizacji.
3. Tematyka prac magisterskich i licencjackich na rok akademicki 2020/2021 – analiza tematów prac
i ocena zgodności tematyki prac dyplomowych z kierunkiem studiów.
4. Kierownicy Zakładów przeprowadzili kontrolę dostępności dla studentów pracowników naukowodydaktycznych, z szczególnym naciskiem na zdalną formę kontaktu..
5. Ocena realizacji efektów uczenia się na studiach I i II stopnia na podstawie ankiet studentów.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji efektów uczenia się. Przygotowanie programu naprawczego.
6. Przegląd zagadnień oraz dyskusja dotycząca egzaminu dyplomowego dla kierunku biotechnologia.
7. Omówienie formy składania prac etapowych oraz końcowych przedmiotów, które są realizowane
przez poszczególnych pracowników w danym roku akademickim. Wykaz dokumentów, które powinny
znajdować się w teczce znajduje się na stronie ICh w zakładce „studia”.
8. Dyskusja nad ankietą studentów oceniających zajęcia oraz pracowników ICh za semestr letni
2019/2020 i semestr zimowy 2020/2021. Dyrekcja ICh przedstawiła sprawozdanie z rozmowy z
pracownikiem, który otrzymał najniższą ocenę (poniżej 4) oraz w którego ankiecie studenci wypisali
dużo krytycznych uwag.
9. Przeprowadzono analizę kart przedmiotów. W związku z zmianami kadrowymi wskazano nowych
prowadzących odpowiedzialnych za przygotowanie zaktualizowanych kart przedmiotów. Zwrócono
uwagę na najczęściej powtarzające się błędy: np. nieprawidłowo wpisane efekty obszarowe i
kierunkowe, nieprawidłowo opisane kryteria oceny, które mogą być niezrozumiałe dla studentów,
treści nie są podzielone na formy prowadzenia zajęć, czy brak kodów przedmiotów.
10. Komisja przeprowadziła analizę sprawozdań z hospitacji zajęć dydaktycznych. W roku 2020/2021 nie
udało się odbyć trzech zaplanowanych hospitacji Wynik przeprowadzonych hospitacji miały wynik
pozytywny, nie było negatywnych ocen wizytowanych zajęć.
11. Komisja opracowała i zatwierdziła propozycje kryteriów kwalifikacji na kierunku Biotechnologia, dla
naboru na rok akademicki 2022/2023.
12. W trakcie spotkań omawiano również sprawy bieżące, w tym przygotowanie do planowanej na rok
2021/2022 wizytacji PKA na kierunku.
13. W roku akademickim 2020/2021 członkowie KZJK włączyli się czynnie w pomoc przy realizacji zajęć
prowadzonych w sposób zdalny.
Uwagi:
W roku 2020/2021 nie udało się odbyć trzech zaplanowanych hospitacji
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