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Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2016/2017.
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Planowane działania
1 Analiza dokumentów i sformułowanie opinii Komisji nt. wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych:
„Inwestycje finansowe” oraz wniosku o określenie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
„Rachunkowość i podatki”.
2. Dyskusja nt. zadań do realizacji w roku ak. 2016/17 – ustalenie harmonogramu działań Komisji.
3. Ankietyzacja studentów za 2015/16 – informacja i dyskusja.
4. Sprawozdania z funkcjonowania WSZJK za rok ak. 2015/16 plus informacja na Radę Wydziału WZ –
informacja i omówienie niezbędnych działań.
5. Sprawy bieżące
1. Dyskusja i opracowanie koncepcji zakresu zadań dla Rad Programowych poszczególnych kierunków
studiów WZ w zakresie jakości kształcenia.
2. Dyskusja nad zakresem zadań dla Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wynikających z likwidacji
Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i powołania nowych Rad Programowych dla poszczególnych kierunków
studiów.
3. Dyskusja nad zasadnością opracowania oraz ewentualne ustalenie założeń do procedury opiniowania spraw
przez WKJK na potrzeby RW WZ
4. Sprawy bieżące.
1. Określenie zakresu zadań niezbędnych do zakończenia działań doskonalących proces dyplomowania na
Wydziale - wskazanie niezbędnych rozwiązań i określenie harmonogramu realizacji (z zakończeniem przed
rozpoczęciem letniego okresu obron!)
2. Podjęcie niezrealizowanego w roku poprzednim zadania: „Przegląd wydziałowej infrastruktury
dydaktycznej” – opracowanie i zatwierdzenie koncepcji działań.
3. Sprawy bieżące.
1. Analiza i zatwierdzenie narzędzi oraz harmonogramu realizacji przeglądu infrastruktury dydaktycznej
Wydziału. Wytyczne wdrożenia realizacji tego zadania.
2. Sprawy bieżące.
1. Przegląd zrealizowanych działań oraz stanu istniejącego w zakresie podziału kompetencji pomiędzy Rady
Programowe kierunków studiów, a WKJK oraz w zakresie określenia procedury działań opiniujących przez
WKJK na potrzeby RW – propozycje działań uzupełniających bądź korygujących.
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2. Przegląd zrealizowanych działań oraz stanu istniejącego w zakresie doskonalenia procesu dyplomowania na
Wydziale - propozycje działań uzupełniających bądź korygujących.
3. Sprawy bieżące.
1. Analiza działań zrealizowanych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w semestrze zimowym propozycje działań uzupełniających bądź korygujących.
2. Analiza wyników ankietyzacji studentów za semestr zimowy.
3. Sprawy bieżące.
1. Analiza wyników realizacji przeglądu infrastruktury dydaktycznej Wydziału decydującej o jakości procesów
dydaktycznych – sformułowanie stosownych wniosków i zaleceń.
2. Sprawy bieżące.
1. Określenie działań WKJK w zakresie wspomagania procesu „samooceny Wydziału Zarządzania”.
2. Analiza i omówienie wyników ankietyzacji absolwentów Wydziału
3. Opiniowanie wniosków w sprawie zmian w programie studiów
3. Sprawy bieżące
1. Wspomaganie procesu ankietyzacji studentów.
2. Analiza zrealizowanych działań w zakresie funkcjonowania WSZJK oraz kształcenia na Wydziale. Dyskusja i
zalecenia. Przygotowanie do okresu sprawozdawczości.
3. Podział zadań dotyczących przygotowania wymaganych sprawozdań
4. Sprawy bieżące.
1. Przygotowanie i analiza dokumentów niezbędnych do sporządzania wymaganej dokumentacji
sprawozdawczej.
2. Analiza i podsumowanie ankietyzacji studentów za semestr letni.
3. Analiza i podsumowanie podejmowanych działań w zakresie funkcjonowania WSZJK.
4. Wstępne założenia harmonogramu prac WKJK na rok ak. 2017/18.
5. Sprawy bieżące.
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