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                    Kielce, dn. 06.11.2020r. 
 

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia 
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczy UJK w Kielcach 

 
Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (KZJK) dla kierunku Fizyka techniczna 

przedstawia harmonogram prac na rok akademicki 2020/2021. 
 

Data  Planowane działania Realizatorzy 

Październik/listopad  - uaktualnienie składu Kierunkowego 
Zespołu, 
- przygotowanie harmonogramu działań 
Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia na rok akademicki 2020/2021, 
- przygotowanie harmonogramu hospitacji 
zajęć na rok akademicki 2020/2021. 

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

(KZJK) 
Z-ca Dyrektora 

Instytutu Fizyki ds. 
Kształcenia 

Grudzień/styczeń - analiza wyników oceny pracowników w 
semestrze letnim 2019/20, 
- analiza kart przedmiotów w zakresie 
realizacji efektów kształcenia, 
- nadzorowanie archiwizacji prac 
cząstkowych i końcowych studentów z 
zaliczeń i egzaminów, 
- rozpowszechnianie wśród studentów 
informacji dotyczących działalności 
Studenckich Kół Naukowych, 
- analiza wsparcia studentów w procesie 
uczenia się. 

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

(KZJK) 
Z-ca Dyrektora 

Instytutu Fizyki ds. 
Kształcenia  

- kontrola dostępności nauczycieli 
akademickich dla studentów. 

Kierownicy Zakładów 

Luty/marzec - zatwierdzenie tematów prac inżynierskich 
dla kierunku fizyka techniczna na rok 
akademicki 2020/2021, 
- monitorowanie obsady kadrowej zajęć 
dydaktycznych, harmonogramu i organizacji 
zajęć, czasu pracy pracowników (semestr 
letni), 
- analiza współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi.  

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

(KZJK) 
Z-ca Dyrektora 

Instytutu Fizyki ds. 
Kształcenia 

http://www.fizyka.ujk.edu.pl/


Kwiecień/maj - ocena realizacji osiągnięcia przez 
studentów kierunkowych efektów 
kształcenia (studenckie badania ankietowe 
dla kierunku fizyka techniczna, sem. zimowy 
2020/2021), 
- analiza wyników oceny pracowników w 
semestrze zimowym 2020/21, 
- monitorowanie procesu dyplomowania, 
- udział w Dniu Jakości Kształcenia – 
propozycje działań. 

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

(KZJK) 
Z-ca Dyrektora 

Instytutu Fizyki ds. 
Kształcenia 

Czerwiec/lipiec - omówienie spraw bieżących ważnych z 
punktu widzenia jakości kształcenia na 
kierunku, 
- analiza sprawozdań z hospitacji zajęć 
dydaktycznych, 
- monitorowanie karier zawodowych 
absolwentów. 

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

(KZJK) 
Z-ca Dyrektora 

Instytutu Fizyki ds. 
Kształcenia 

Wrzesień - omówienie spraw bieżących ważnych dla 
jakości kształcenia, 

Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia 

- przygotowanie sprawozdania z działalności 
Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia w roku akademickim 2020/2021. 

Przewodniczący 
Kierunkowego Zespołu 
ds. Jakości Kształcenia 

 
Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

 Dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś 
 


