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Plan wystąpienia 

• 1. Sprawozdanie z działalności WKOiZJK  na W8 za r.a. 2014/2015 

• 2. Harmonogram prac WKOiZJK na W8 w r.a. 2015/2016 

• 3. Sprawozdanie dot. wyników ankietyzacji oraz hospitacji na W8 za 

r.a. 2014/2015 



1. Sprawozdania z posiedzeń Komisji … za 

r.a. 2014/15 

• Sprawozdanie z działalności WKOiZJK  na W8 za r.a. 2013/2014 

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnia i Oceny Jakości Kształcenia (działająca pod przewodnictwem dr 

inż. Agnieszki Bieńkowskiej) spotykała się w r.a. 2014/2015 4 razy: 2.12.2014 r., 23.02.2015 r., 

15.05.2015 r. oraz 12.06.2015 r. Podstawowym celem działania Komisji w tym czasie była analiza 

skuteczności działania wdrożonego na Wydziale systemu zapewnienia i oceny jakości oraz 

dostosowanie systemu do planowanych na grudzień 2014 r. zmian reorganizacyjnych. W kontekście 

zmian dokonanych na Wydziale konieczna była gruntowna korekta Zasad Funkcjonowania 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym Księgi Procesów oraz zatwierdzenie 

ich przez Radę Wydziału Informatyki i Zarzadzania. Zamierzony cel osiągnięto, Rada Wydziału 

zatwierdziła zmiany w lipcu 2015 r. Celem działania Komisji było również przygotowanie procesu 

„Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia”, jak również przeszkolenie pracowników 

w powyższym zakresie. Wskazany cel został również osiągnięty. 



1. Sprawozdania z posiedzeń Komisji … za 

r.a. 2014/15 

• Sprawozdania z prac komisji programowych 

Komisja Programowa na kierunku Zarządzanie (działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. 

Zofii Zymonik) obradowała w r.a. 2014/2015 10 razy: 31.10.2014 r., 15.11.2014 r., 9.12.2014 r., 

17.02.2015 r., 6.03.2015 r., 27.03.2015 r., 14.04.2015 r., 21.04.2015 r., 28.05.2015 r., 1.06.2015 r. 

Komisja debatowała przede wszystkim nad niezbędnymi zmianami w programach kształcenia na 

kierunku Zarzadzanie. Opiniowała zmiany efektów kształcenia. Dokonano korekty programów na cykl 

kształcenia 2015/2016 oraz korekty niektórych kart przedmiotów. Ponownie dyskutowano na temat 

kursów matematycznych na kierunku Zarzadzanie. 

Komisja Programowa na kierunku Inżynieria Systemów (działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. 

inż. Jerzego Świątka) obradowała w r.a. 2014/2015 3 razy: 10.02.2015 r., 17.03.2015 r, 16.04.2015 r. 

Komisja po wnikliwej analizie aktualnie obowiązujących programów studiów na kierunku Inżynieria 

Systemów dokonała niezbędnych zmian w programach kształcenia na cykl kształcenia 2015/2016 (w 

tym poddano korekcie efekty kształcenia na studiach II stopnia). Ponadto dyskutowano tematy prac 

dyplomowych – inżynierskich dla studentów studiów I stopnia (obrona styczeń 2016), a także 

omówiono zakres egzaminu dyplomowego.  



1. Sprawozdania z posiedzeń Komisji … za 

r.a. 2014/15 

• Sprawozdania z prac komisji programowych cd. 

Komisja Programowa na kierunku Informatyka (działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. 

Leszka Borzemskiego) obradowała w r.a. 2014/2015 6 razy: w lutym 2015 r. (18.02), trzykrotnie w 

marcu 2015 r. (13.03, 20.03, 27.03), w kwietniu 2015 r. (17.04) oraz maju 2015 r. (22.05). Komisja 

zaproponowała przede wszystkim niezbędne zmiany w programach kształcenia na kierunku 

Informatyka. W szczególności uwzględniono niezbędne zmiany dotyczące efektów kształcenia na 

studiach II stopni. W następstwie dokonano niezbędnych zmian w programach studiów na studiach 

I i II stopnia na cykl kształcenia 2015/2016. Podnoszono również problematykę nauczania 

matematyki, zaproponowano modyfikację zasad rekrutacji na kierunek Informatyka, przygotowano 

wymagania dotyczące pracy inżynierskiej Nie wnioskowano zmian efektów kształcenia.  



2. Harmonogram prac WKOiZJK na W8 w 

sem. zimowym r.a. 2015/2016 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

ANKIETYZACJE 



ANKIETYZACJE 



ANKIETYZACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

ANKIETYZACJE 

Przykładowe uwagi 

formułowane przez 

Studentów: 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

ANKIETYZACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

Uwagi: 
1.W przypadku braku wykonania hospitacji w danym semestrze Pełnomocnicy Dziekana ds. 
Kierunków Studiów proszeni byli o wyjasnienie tej sprawy 
2.Dalej zwiększano liczbę hospitacji (87 do 106, a następnie 178). 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



3. Przedstawienie wyników ankietyzacji 

oraz hospitacji za r.a. 2014/2015 

HOSPITACJE 



4. Inne działania…r.a. 2014/15 

4.1. Szkolenia dotyczące procedury oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia na Wydziale 

Informatyki i Zarządzania W8 

 

Szkolenie prowadzili członkowie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kszatłcenia: dr inż. 

Bogumiła Hnatkowska, dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka, dr inż. Wiesław Dobrowolski. Łącznie 

przeszkolonych zostało 95 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału 

(członkowie WKZJK nie mieli obowiązku uczestnictwa). 

 

4.2. Aktualizacja strony www dot. Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

4.3. Aktualizacja strony www dot. Programów Kształcenia dla wszystkich kierunków 

prowadzonych na Wydziale 

 

4.4. Narada posesyjna 

30 marca 2015 r. Samorząd Studencki zorganizował naradę posesyjną podsumowującą semestr 

zimowy r.a. 2014/2015. 17 listopada 2015 r. Samorząd Studencki zorganizował naradę posesyjną 

podsumowującą r.a. 2014/2015.  

 



4. Inne działania…r.a. 2014/15 

• „Nie podobały Ci się zajęcia? Masz zastrzeżenia do programu studiów? Prowadzący nie wywiązuje 

się ze swoich obowiązków? Pojawiły się problemy, które utrudniają Ci studiowanie? 

• Skorzystaj z okazji do powiedzenia o nich! Bez stresu i nieprzyjemnych konsekwencji.  

• Zapraszamy WSZYSTKICH studentów wydziału IZ na spotkanie z władzami Wydziału i 

przedstawienie im swoich problemów i propozycji we wtorek 17 listopada. Bądź przekazania 

swoich problemów samorządowi poprzez stworzone przez nas narzędzie. 

• Narzekadło IZ! http://naizecie.pl/narzekadlo/ 

• Przekaż problemy nam, a my je przekażemy władzom wydziału. 

• Narada posesyjna odbędzie się o godzinie 11:15 w sali 409 w bud. B-4. Specjalnie dla studentów 

w godzinach 11:15 – 13:00 zostały ustanowione godziny dziekańskie, aby każdy zainteresowany 

mógł się zjawić.” 

http://naizecie.pl/narzekadlo/
http://naizecie.pl/narzekadlo/


4. Inne działania…r.a. 2014/15 

4.5. Konkurs na najlepszego wykładowcę 

 

• Samorząd Studencki W8, jak co roku, ogłosił plebiscyt na Najlepszego Prowadzącego. Jednak 

tym razem konkurs przeprowadzono osobno dla kierunku Informatyka (wraz z Inżynierią 

Systemów) oraz Zarządzanie. Najlepszymi Prowadzącymi zostali: 

 

 

• Kierunek Zarządzanie 

• 1. Prof. dr hab. inż. Marian Hopej 

• 2. Dr inż. Robert Kamiński 

• 3. Dr Krzysztof Zymonik 

• Kierunek Informatyka: 

• 1. Dr inż. doc. Zbigniew Szpunar  

• 2. Dr inż. Krzysztof Juszczyszyn 

• 3. Dr hab. inż. Radosław Katarzyniak, prof. PWr 

 



4. Inne działania…r.a. 2014/15 

4.6. System wspierający gromadzenie i analizę danych w procesie dydaktycznym 

  

•Podsumowanie efektów prac nad systemem „X”, wspierającym gromadzenie i analizę danych 

występujących w procesie dydaktycznym i badawczym na Wydziale Informatyki i Zarządzania 

autorstwa dra L. Tuzinkiewicza przedstawiono w Załączniku 6. Początkowe prace dotyczące wizji 

sytemu zostały zainicjowane przez osoby, które w późniejszy czasie pełniły rolę merytorycznych 

konsultantów przedsięwzięcia, w składzie : 

•1.   Dr A. Bieńkowska 

•2.   Prof. Z. Huzar 

•3.   Prof. J. Świątek 

•4.   Dr L. Tuzinkiewicz (rola wiodąca) 



4. Inne działania…r.a. 2014/15 

4.7. Posiedzenie Konwentu Wydziału Informatyki i Zarządzania 

  

21 maja 2015 r. w sali 447 w budynku B-4 miało miejsce drugie posiedzenie Konwentu Wydziału 

Informatyki i Zarządzania. Konwent w składzie: Małgorzata Ryniak (Volvo IT), Piotr Poprawski 

(Capgemini), Sławomir Najnigier (Najnigier i sp.), Wiesław Wabik (Burmistrz Polkowic) przyjął w swe 

szeregi dwóch nowych członków: Pawła Kowalczewskiego (Dozamel SA) i Jarosława Szawlisa (InsERT). 

W spotkaniu uczestniczyły Władze Wydziału, jak również Kierownicy wszystkich Katedr. Na spotkaniu 

omówiono również bieżące potrzeby Wydziału i zebrano pozytywne opinie dotyczące jakości 

kształcenia. Przede wszystkim jednak zaopiniowano pozytywnie nowe programy kształcenia na cykl 

kształcenia 2015/2016. 

 

4.8. Portal informacyjny 

dla pracowników Wydziału  

rw.wiz.pwr.wroc.pl (???) 
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