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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU  

DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (KZJK). 

RAPORT SAMOOCENY 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Wydział/Filia: WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

Rok akademicki: 2021/2022 

SKŁAD  KZJK – kierunek: BIOLOGIA 

KOORDYNATOR ZESPOŁU: DR HAB. HALINA LISOWSKA, PROF. UJK 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1. dr hab. prof. UJK Halina Lisowska 
zastępca dyrektora Instytutu  

Biologii ds. kształcenia  

2. dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

3. dr hab. prof. UJK Grażyna Świderska-Kołacz 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

4. dr hab. prof. UJK Michał Arabski 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

5. dr hab. prof. UJK Elżbieta Nowak 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

6. dr hab. prof. UJK Bożena Witek 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

7. dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

8. dr Grzegorz Czerwonka 
n-l akademicki (reprezentant 

dyscypliny nauki biologiczne) 

9. mgr Paweł Frejowski 
pracownik nie będący 

nauczycielem akademickim 

10. mgr Tomasz Hałatkiewicz 

przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych (Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich parków 

krajobrazowych w Kielcach) 

Data wpływu sprawozdania 

 

……………………………………………………......... 

Numer: …………………….................................. 

Podpis: …………………….................................. 
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11. dr Aleksandra Potocka-Kuc 

przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych (Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach) 

12.  
Filip Stanisławski 

 
przedstawiciel studentów  

 

Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

Liczba, terminy i tematyka spotkań KZJK: 

 

W roku akademickim 2021/2022 odbyły się trzy spotkania KZJK w terminach:  

02.12.2021 

29.06.2022 

19.09.2022 

Dodatkowo zespół KZJK pracował w formie zdalnej drogą korespondencji mailowej. 

 

Tematyka spotkań/korespondencji mailowej: 

− omówienie sprawozdania z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia 

dla kierunku Biologia w roku akademickim 2020/2021, 

− przygotowanie i zaopiniowanie harmonogramu działalności Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia dla kierunku Biologia na rok akademicki 2021/2022, 

− omówienie wyników hospitacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 oraz przygotowanie  

harmonogramu hospitacji zajęć na rok akademicki 2021/2022, 

− omówienie sprawozdania dotyczącego ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów 

kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2020/2021 dla 

kierunku Biologia 

− omówienie wyników oceny zajęć i pracowników po semestrze letnim roku akademickiego 

2020/2021 i po semestrze zimowym 2021/2022 (studenckie badania ankietowe) – opracowanie 

i przyjęcie raportów z badań 

− przygotowanie i omówienie raportu dotyczącego monitorowania karier zawodowych 

absolwentów kierunku Biologia po 1, 3 i 5 latach od ukończenia studiów, 

− zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Biologia w roku 

akademickim 2021/2022, 

− dyskusja na temat sposobów reklamowania kierunku Biologia wśród uczniów, 

− aktualizacja zagadnień z seminarium na egzamin licencjacki/magisterski 

− analiza uczelnianych zarządzeń i uchwał w sprawie jakości kształcenia, 

− analiza kart przedmiotów w zakresie realizacji efektów przedmiotowych i ich odniesienia do 

efektów kierunkowych, 

− omówienie uwag z oceny wewnętrznej kierunku Biologia 

− propozycje zmian/korekt w programie studiów pierwszego stopnia, 
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− omówienie przygotowań do wizytacji PKA 

 

 

Wnioski: 

− pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia dla kierunku Biologia w roku akademickim 2020/2021,  

− pozytywnie zaopiniowano harmonogram działalności Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia dla kierunku Biologia na rok akademicki 2021/2022, 

− pozytywnie zaopiniowano harmonogram hospitacji zajęć w roku akademickim 2021/2022, 

− pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez 

absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 

2020/2021, 

− pozytywnie zaopiniowano sprawozdania dotyczące oceny zajęć i pracowników po semestrze 

letnim roku akademickiego 2020/2021 i po semestrze zimowym 2021/2022, 

− zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla studentów kierunku Biologia w roku akademickim 

2021/2022, 

− ustalono prowadzenie wykładów i warsztatów dla uczniów szkół średnich, 

− uaktualniono zagadnienia z seminarium na egzamin licencjacki/magisterski 

− przeanalizowano karty przedmiotów w zakresie realizacji efektów przedmiotowych i ich 

odniesienia do efektów kierunkowych i zaproponowano zmiany/korekty w programie studiów 

pierwszego stopnia (będą procedowane po wizytacji PKA). 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził/a 

 

 

 

25.09.2022 r.  Halina Lisowska 
(data, podpis Koordynatora Kierunkowego Zespołu  

ds. Jakości Kształcenia) 

Sprawozdanie przyjął/a 

 

 

 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Przewodniczącej/go Wydziałowej Komisji  

ds. Kształcenia) 

 


