
HARMONOGRAM DZIAŁA Ń  WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKO ŚCI KSZTAŁCENIA  
                             NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

TERMIN PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZATORZY 
Październik • Sprawozdanie z działalności WKJK za rok 2017/2018 

• Przyjęcie harmonogramu działań WKJK na rok 2018/2019 
• Analiza wyników letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej. 
• Aktualizacja składu WKJK   
• Sprawy bieżące 

Przewodniczący WKJK 
WKJK 
Kierownicy jednostek 
Przewodniczący kierunkowych 

zespołów 
 

Listopad • Loteria dla uczestników badań ankietowych. 
• Analiza wyników badań ankietowych (semestr letni 2017/2018) 
• Analiza wyników ankiet samooceny  uzyskanych efektów kształcenia  
• Zaktywizowanie studentów do udziału w pracach WKJK 
• Monitorowanie akcji informacyjnej wśród studentów w zakresie jakości 

kształcenia i KRK  
• Monitorowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie jakości kształcenia dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych (zmiany w systemie, zmiany procedur) 
• Spotkania ze studentami I roku studiów na temat WSZJK 
• Ogłoszenie V edycji konkursu Jakość – budujmy ją razem 
• Sprawy bieżące 

Przewodniczący WKJK 
Kierownicy jednostek 
Kierownicy jednostek 
WKJK, opiekunowie roku 
kierownicy jednostek, 

opiekunowie roku 
Przewodniczący kierunkowych 

zespołów 
 
Przewodniczący WKJK, 

opiekunowie roku 
Przewodniczący WKJK 
 

Grudzień • Zaopiniowanie programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających 
• Zaopiniowanie zmian w kartach przedmiotów (na podstawie uzyskanych 

wyników badań ankietowych, samooceny efektów i prac etapowych) 
• Analiza programów kształcenia w celu ich uelastycznienia 
• Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi 
• Sprawy bieżące 

WKJK 
Przewodniczący kierunkowych 
zespołów (KZPK), WKJK 
KZPK 
WKJK, kierownicy jednostek 
WKJK, kierownicy jednostek 

Styczeń • Przyjęcie harmonogramu ocen wewnętrznych w WFH i składu zespołu 
przeprowadzającego kontrolę  

• Monitorowanie akcji informacyjnej wśród studentów na temat celów badań 
ankietowych 

• Sprawy bieżące 

WKJK 
 
Przewodniczący KZPK  

Luty • Zaopiniowanie harmonogramu zajęć na semestr letni 
• Sprawy bieżące 

WKJK 

Marzec • Analiza wyników zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 
• Analiza dostępności dla studentów nauczycieli akademickich oraz nauczycieli 

niebędących pracownikami UJK  w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 
• Analiza wyników badań ankietowych (semestr zimowy, 2018/2019). 
• Sprawy bieżące 

Kierownicy jednostek 
Kierownicy jednostek 
 
Przewodniczący WKJK 
 

Kwiecień • Wyniki kontroli UKJK w wydziale – działania naprawcze 
• Zatwierdzenie rekomendacji i działań naprawczych wynikających z ankietyzacji 
• Przygotowanie programu Dnia Jakości. 
• Sprawy bieżące 

Przewodniczący WKJK, 
kierownicy jednostek 
WKJK 

Maj  • Zaopiniowanie przedmiotów (tzw. prerekwizytów) na rok akademicki 2018/2019 
• Monitorowanie działań popularyzujących wśród studentów  możliwość udziału w 

zajęciach poza planem studiów 
• Sprawy bieżące  

 
Przewodniczący kierunkowych 
zespołów, WKJK 
 

Czerwiec • Analiza sprawozdań kierowników jednostek z przeprowadzonych hospitacji 
pracowników naukowo-dydaktycznych 

• Sprawy bieżące 

Kierownicy jednostek 

Wrzesień • Zatwierdzenie sprawozdań KZPK i przygotowanie sprawozdania z działalności 
WKJK 

• Opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć na rok akademicki 2019/2020 
• Sprawy bieżące 

Przewodniczący kierunkowych 
zespołów 
WKJK, przewodniczący WKJK 
 

 
Przygotował:  ………………………………………………………… 
         Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakosci Kształcenia:    

dr hab. Pelagia Bojko 
Zatwierdził: …………………………………………………….. 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego 
Dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK 


