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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU  

DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK). 
RAPORT SAMOOCENY 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Wydział: WYDZIAŁ Matematyczno-Przyrodniczy 

Rok akademicki: 2016/2017 
 

SKŁAD  KZPK – kierunek: MATEMATYKA 
KOORDYNATOR ZESPOŁU: DR ANNA SIECZKO 

Lp. Tytuł/stopień 
naukowy Imię i nazwisko Status członka 

1. dr Anna Sieczko koordynator zespołu,  
przedstawiciel minimum kadrowego 

2. dr Magdalena Chrapek zastępca koordynatora zespołu, 
przedstawiciel minimum kadrowego 

3. dr hab. 
prof. UJK Andrzej Chrzęszczyk przedstawiciel minimum kadrowego 

4. dr hab. 
prof. UJK Wiesław Dziubdziela przedstawiciel minimum kadrowego 

5. dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn przedstawiciel minimum kadrowego 

6. dr Magdalena Nowak przedstawiciel minimum kadrowego 
koordynator ECTS 

7. dr  Michał Zakrzewski przedstawiciel minimum kadrowego 
8. dr Renata Wojtuś interesariusz zewnętrzny 
9. mgr Aneta Królik interesariusz zewnętrzny 
10. mgr inż.  Piotr Such interesariusz zewnętrzny 
11  Aleksandra Cerazy przedstawiciel studentów 

 

Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia  
Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia dla kierunku Matematyka spotkał się w roku akademickim 
2016/2017 (do dnia 20. 09.2017) 11 razy na posiedzeniach w dniach: 12.10.2016, 2.11.2016, 16.11.2016, 
30.11.2016, 25.12.2017, 15.02.2017, 5.04.2017, 26.06.2017, 24.05.2017, 21.06.2017, 20.09.2017. Prace 
zespołu prowadzono zgodnie z założonym harmonogramem działań. 
  
Na pierwszym spotkaniu (12.10.2016) ustalono i przyjęto do realizacji harmonogram działań KZ ds. PK w 
roku akademickim 2016/2017. Analizowano wyniki rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na 
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kierunek matematyka.  
 
Następne spotkanie (2.11.2016) poświęcono analizie kompletności kart przedmiotów  przyjętych do 
realizacji oraz dostępność nauczycieli akademickich dla studentów w semestrze zimowym.  Zatwierdzono 
uaktualniony zestaw pytań na egzamin magisterski, obowiązujących od roku 2016/2017. 
 
Na posiedzeniu w dniu 16.11.2016 r. dokonano analizy wyników ankiety samooceny studentów w zakresie 
osiągniętych efektów kształcenia. Zaproponowano plan działań naprawczych. Zatwierdzono sprawozdanie z 
realizacji założonych efektów kształcenia w roku akademickim 2015/2016. Zatwierdzono sprawozdanie z 
hospitacji zajęć w roku akademickim 2015/2016. 
 
Na posiedzeniu z dniu 30.11.2016 pozytywnie zaopiniowano tematy prac licencjackich w roku akademickim 
2016/2017 oraz kandydatury recenzentów tych prac. Przeanalizowano przebieg egzaminów dyplomowych. 
Pozytywnie oceniono dostępność nauczycieli akademickich dla studentów w wyznaczonym czasie 
konsultacji. 
 
W dniu 14 grudnia wybrane osoby z zespołu kontrolowały dostępność nauczycieli akademickich na 
konsultacjach. 
 
Na styczniowym posiedzeniu (25.01.2017) przyjęto sprawozdanie instytutowego koordynatora ECTS 
odnośnie działań podejmowanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 oraz wysłuchano 
sprawozdania instytutowego opiekuna praktyk studenckich ze stanu przygotowań do praktyk studenckich 
planowanych w roku 2016/2017. Analizowano zasady tworzenia programów kształcenia dla kierunku 
studiów, które będą obowiązywały od roku akademickiego 2017/2018 (Uchwała Senatu UJK Nr 102/2016). 
Zaproponowano pewne zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia. 
 
Następne posiedzenie, w dniu 15.02.2017r., poświęcono analizie odniesień kierunkowych efektów 
kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego  i drugiego stopnia do uniwersalnych 
charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, charakterystyk II stopnia dla danego 
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, charakterystyk  II stopnia dla danego obszaru i profilu Polskiej Ramy 
Kwalifikacji. Zatwierdzono zmiany w kierunkowych efektach kształcenia na kierunku matematyka na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia. Po analizie dostępności nauczycieli akademickich dla studentów w 
czasie sesji egzaminacyjnej stwierdzono, że pracownicy Instytutu Matematyki są dostępni dla studentów w 
zadeklarowanych terminach konsultacji i dyżurów. 
 
Na posiedzeniu w dniu 5.04.2017 r. zatwierdzono zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia 
na kierunku matematyka, które będą obowiązywać od roku akademickiego 2017/2018. 
Przeprowadzona kontrola dostępności nauczycieli akademickich dla studentów wykazała, że pracownicy 
Instytutu Matematyki są dostępni dla studentów w zadeklarowanych w semestrze letnim terminach 
konsultacji i dyżurów. 
 
Posiedzenie zespołu w dniu 26.04.2017 r. poświęcono analizie Programów Kształcenia studiów pierwszego 
i drugiego stopnia  na kierunku Matematyka obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018 pod kątem 
spełniania wymogów określonych Uchwałą 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 2 do Programów. 
Zatwierdzono Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku Matematyka studiów pierwszego i drugiego 
stopnia po poprawkach wniesionych na WKJK. 

Na posiedzeniu  dniu 24.05.2017 r. dokonano analizy i zaakceptowano propozycje zmian recenzentów 
trzech prac magisterskich. Zatwierdzono zmianę tematu jednej  pracy magisterskiej polegającą na 
uszczegółowieniu tematu pracy. Zaproponowano recenzentów prac licencjackich, których promotorem jest 
Pan dr Michał Zakrzewski. Po analizie zatwierdzono zmiany Kierunkowych Efektów Kształcenia dla kierunku 
Matematyka studiów pierwszego i drugiego stopnia  uwzględniające uwagi UKJK. 
 
Na  posiedzeniu zespołu w dniu 21.06.2017 r. zmieniono Załącznik 2 do Programów Kształcenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka, uszczegóławiając formy i metody zajęć 
dydaktycznych służących zdobywaniu przez  studenta pogłębionej wiedzy oraz kształtowaniu  umiejętności 
prowadzenia badań naukowych. Przyjęto sprawozdanie instytutowego koordynatora ECTS odnośnie działań 
podejmowanych w semestrze letnim  oraz zapoznano się ze sprawozdaniem  instytutowego opiekuna 
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praktyk studenckich o stanie realizacji i przygotowań do praktyk studenckich planowanych do odbycia przez 
studentów w roku akademickim 2016/2017. Po analizie dostępności nauczycieli akademickich dla studentów 
w ostatnich tygodniach semestru letniego i w czasie sesji egzaminacyjnej stwierdzono, że pracownicy 
Instytutu Matematyki są dostępni dla studentów w zadeklarowanych terminach konsultacji i dyżurów.  
 
 

 

Uwagi 

• Sprawozdanie zostanie poszerzone o opis działań zespołu podczas posiedzenia w dniu 20 września 

i posiedzenia zaplanowanego w końcu września (w celu zatwierdzenia sprawozdania).  

• Druga część sprawozdania dotycząca analizy wyników Ankiety Samooceny Osiągnięcia 

Kierunkowych Efektów Kształcenia zostanie sformułowana po ostatnich zaplanowanych we 

wrześniu (27.09.2017) egzaminach magisterskich.  

• Ostateczną wersję sprawozdania należy dostarczyć  do WKJK do 30 września 2017 

 
 

Sprawozdanie sporządził/a 

 
 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Koordynatora Kierunkowego Zespołu  

ds. Programów Kształcenia) 

Sprawozdanie przyjął/a 

 
 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  

ds. Jakości Kształcenia) 
 


