Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Sprawozdanie z działalności
Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
za rok akad. 2012/2013

Podstawy prawne funkcjonowania WKOZJK:
1. Uchwała Rady Wydziału nr 4/R/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie powołania
pełnomocnika dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia
2. Uchwała Rady Wydziału nr 16/D/2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie powołania
Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
3. Uchwała Rady Wydziału nr 4/D/2013 z dnia 27.02.2013 w sprawie wprowadzenia
wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia

W roku akademickim 2012/2013 WKOiZJK pracująca w składzie
1. Przewodniczący: dr inż. Maria Mazur – pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia
jakości kształcenia
2. Z-ca przewodniczącego: doc. dr inż. Roman Róziecki – prodziekan ds. dydaktyki
3. Sekretarz: dr inż. Katarzyna Strzelecka
4. Przewodniczący Komisji Programowej dla kierunku studiów Energetyka – dr hab.
inż. Jacek Kasperski
5. Przewodniczący Komisji Programowej dla kierunku studiów Mechanika i Budowa
Maszyn – prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs
6. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
7. Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. inż. Henryk Kudela
8. Przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Michał Ostrycharczyk
9. Przedstawiciel studentów – Martyna Jurczyńska
przygotowała projekty następujących uchwał Rady Wydziału oraz Zarządzeń Dziekana:
projekt: uchwały RW/ZD

komentarz

Uchwała Rady Wydziału nr 17/D/2012
z dnia 31.10.2012 w sprawie zmian w
Regulaminie realizacji pracy dyplomowej
oraz powołania zespołu ds. opiniowania
tematów prac dyplomowych

w Regulaminie realizacji pracy
dyplomowej (uchwała RW nr 9/D/2011 z
dnia 21.09.2011) zastąpienie terminu
„Wydziałowa Komisja ds. Programów i
Planów Studiów” terminem „Zespół ds.
opiniowania tematów prac dyplomowych”

Uchwała Rady Wydziału nr 4/D/2013 z dnia Ustalająca m.in. system organizacji pracy
27.02.2013 w sprawie wprowadzenia
Wydziałowej Komisji ds. Oceny i
wydziałowego systemu zapewniania jakości Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia
kształcenia
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Uchwała Rady Wydziału nr 5/D/2013
z dnia 27.02.2013 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu realizacji studenckich praktyk
zawodowych
Uchwała Rady Wydziału nr 6/D/2012
z dnia 27.02.2013 w sprawie zatwierdzenia
składu personalnego
komisji programowych dla kierunków
studiów i specjalności prowadzonych na
Wydziale

zatwierdzenie w postaci uchwały RW,
stosowanej na Wydziale procedury
realizacji studenckich praktyk zawodowych

Uchwała Rady Wydziału nr 7/D/2013 z dnia
27.02.2013 w sprawie zmian w
Regulaminie realizacji pracy dyplomowej
Zarządzenie Dziekana nr 1/JK/2013
z dnia 02.02.2013 w sprawie
archiwizowania dokumentacji
umożliwiającej przeprowadzenie oceny
osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia/celów kształcenia
Zarządzenie Dziekana nr 2/JK/2013 z dnia
29.05.2013 w sprawie organizacji i
przebiegu egzaminu dyplomowego
Zarządzenie Dziekana nr 3/JK/2013 z dnia
07.06.2013 w sprawie wprowadzenia
procedury oceny stopnia osiągnięcia
założonych przedmiotowych efektów
kształcenia

wprowadzenie obowiązku zamieszczania w
pracy dyplomowej streszczenia w języku
polskim i angielskim

wraz z powierzeniem wybranym członkom
komisji programowych na specjalnościach
prowadzonych na I stopniu studiów
pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego
studenckich praktyk zawodowych

uszczegółowienie stosowanej na wydziale
procedury

uszczegółowienie stosowanej na wydziale
procedury
opis procedury wraz z załącznikiem – kartą
oceny stopnia osiągnięcia założonych
przedmiotowych efektów kształcenia

Ponadto efektem prac prezydium Komisji było:
1. opracowanie planu ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych w semestrze
zimowym i letnim 2012/2013,
2. aktualizacja dokumentacji kształcenia dla studiów dwustopniowych (tzw.
Informatory ECTS) dla rekrutacji 2011/2012 i wcześniejszych (luty 2013);
3. przeprowadzenie analizy efektów kształcenia pod kątem ich zgodności ze
skorygowanymi planami studiów dla rekrutacji 2012/2013 i późniejszych (luty
2013), w wyniku której:
a. nie stwierdzono konieczności wprowadzania zmian merytorycznych,
b. usunięto dostrzeżone błędy stylistyczne i maszynowe oraz zmieniono skróty
nazw specjalności zgodnie z aktualnymi wymaganiami systemu Edukacja,
c. przygotowano nową wersję edytorską efektów kształcenia, która została
zatwierdzona przez Senat Uczelni w marcu 2013 roku;
4. opracowanie harmonogramu działań mających na celu aktualizację i kompletację
dokumentacji programów kształcenia KRK w języku polskim (do 30 kwietnia 2013)
i w języku angielskim (do 3 czerwca 2013) oraz zorganizowanie w dniu 20.03.2013
spotkania z komisjami programowymi dla kierunków studiów i specjalności, na
którym szczegółowo przedstawiono zasady przygotowania tej dokumentacji oraz
przekazano materiały źródłowe (programy i plany studiów opracowane w 2012
roku, obszarowe efekty kształcenia, zbiory kart przedmiotów oraz szczegółowe
wytyczne),
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5. sprawdzenie/weryfikacja programów kształcenia zaktualizowanych przez
poszczególne komisje programowe oraz przygotowanie dokumentacji w wersji
zamieszczonej w internecie oraz w wersji zgodnej z wymaganiami karty
Erasmusa.
Protokółowane posiedzenia WKOZJK odbyły się w dniach 30.01.2013, 13.02.2013 i
20.03.2013. Ponadto, w zależności od aktualnych potrzeb odbywały się posiedzenia
prezydium Komisji oraz utrzymywany był kontakt z członkami komisji za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Zaplanowane na dzień 08.05.2013 posiedzenie komisji, które
miało być poświęcone m.in. uszczegółowieniu
procedury ankietyzacji zajęć
dydaktycznych oraz kolejne planowane na czerwiec 2013 roku, które miało być
poświęcone problematyce studiów doktoranckich i studiów podyplomowych nie odbyły
się ze względu na konieczność przyspieszenia prac nad przygotowaniem dokumentacji
dotyczącej programów kształcenia zgodnie z wymaganiami Działu Informatyzacji Pwr i
Działu Współpracy Międzynarodowej PWr (tzw. Karta Erasmusa). Prace nad procedurami
ankietyzacji są aktualnie kontynuowane, natomiast studia doktoranckie i studia
podyplomowe prowadzone na Wydziale funkcjonują zgodnie z procedurami ustalonymi
na poziomie Uczelni.
Wrocław, 12.12.2013

Przewodnicząca WKOZJK
dr inż. Maria Mazur
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