Sprawozdanie z funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia w roku akademickim 2015/16

I.

Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2014/15

Sprawozdanie przygotowane przez Wydziałowego koordynatora ds. Jakości
Kształcenia przedstawione zostało Radzie Wydziału MiI na posiedzeniu dnia 4 listopada
2015 r.
II.

Ocena zajęć dydaktycznych dokonana przez studentów

Prodziekan ds. studenckich na początku roku akademickiego dokonał przeglądu ankiet do
zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku 2014/15. Wszyscy pracownicy otrzymali
dostęp do wyników swoich ankiet w USOS. Dziekan otrzymał opracowany przez analityka
raport z oceny ankietowej (w formie elektronicznej). Raport ten przekazany został
Wydziałowemu Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia. Zgodnie z Zarządzeniem 60/2014
Rektora UMK przygotowany został raport wydziałowy (spotkanie WRJK dnia 8 grudnia 2015
r. dostępny: Raport OZD WMiI 2014_15), przekazany następnie Uczelnianemu
Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia dnia 15 stycznia 2016 r.
III.

Raport z badania losów absolwentów

Na spotkaniu WRJK dnia 8 grudnia 2016 r. uzgodniono treść wydziałowego raportu
z badania losów absolwentów (w tym: sformułowania wniosków i rekomendacji)
sporządzonego na podstawie danych przygotowanych przez biuro Karier. Raport został
przekazany Uczelnianemu Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia dnia 17 grudnia 2015 r.
(dostępny: Raport BLA WMiI 2015).
IV.

Hospitacje

Dokonany został przegląd notatek z hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników w
roku akademickim 2015/16.
1. Plan hospitacji zakładał przeprowadzenie 41 hospitacji w roku akademickim. Złożono
35 notatek z hospitacji przeprowadzonych w ramach tego planu. Hospitujący, który
nie złożyli notatki zostaną ponagleni.
2. Żadna ze złożonych notatek nie zawiera wskazania do hospitacji interwencyjnej.
3. Żadna ze złożonych notatek nie zawiera alarmujących informacji.
4. Każda ze złożonych notatek zawiera podpis osoby hospitowanej potwierdzający, że
zapoznała się z treścią notatki.
5. Złożone do tej pory notatki zostaną przekazane do teczek osobowych pracowników.

V.

Spotkania

Odbyły się dwa spotkania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia




dnia 8 grudnia 2015 r. poruszano następujące sprawy:
o przygotowanie wydziałowego raportu z oceny zajęć dydaktycznych w roku
2014/15
o sformułowanie rekomendacji dla komisji ds. programów studiów.
o wykorzystanie wyników oceny ankietowej zajęć (w zakresie najlepiej
ocenionych pracowników) w okresowej ocenie pracowników. Ustalono, że
informacja o znalezieniu się pracownika w grupie najlepiej ocenionych
(w raporcie z oceny zajęć dydaktycznych przygotowanym przez analityka)
będzie przekazywana Komisji Oceniającej w procesie oceny okresowej
pracownika.
o przygotowanie wydziałowego raportu z badania losów absolwentów.
dnia 4 maja 2016 r.
o zaakceptowano zmiany w wydziałowym Regulaminie hospitacji polegające na
wprowadzeniu zapisu o planowych hospitacjach zajęć prowadzonych na
podstawie umów cywilno-prawnych. Zmieniony regulamin został
zatwierdzony przez Radę Wydziału MiI dnia 18 maja 2016 r. (dostępny:
Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Matematyki i
Informatyki UMK).
o przeanalizowano raport pokontrolny Polskiej Komisji Akredytacyjnej pod
kątem zaleceń sformułowanych przez Zespół Oceniający.
o dyskutowano sprawę interpretacji zapisów Regulaminu Studiów dotyczących
przywrócenia terminu egzaminu, w sytuacji uzyskania przez studenta
zaliczenia ćwiczeń z opóźnieniem.

Odbyły się dwa spotkania Komisji ds. programów na kierunku informatyka




dnia 17 lutego 2016 r. m.in.
o opracowano program „3+1” wspólnych studiów z Chengdu Neusoft
University,
o zdecydowano o powierzeniu wykładu „Podstawy fizyki” dr Jakubowi
Narębskiemu.
dnia 24 maja 2016 r. dyskutowano program studiów niestacjonarnych.

Dnia 2 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Komisji ds. programów na kierunku
matematyka, na którym m.in.
o uzgodniono zmiany w planach studiów specjalności nienauczycielskich,
o dyskutowano możliwość utworzenia nowego kierunku studiów związanego z
zastosowaniami matematyki.

Dnia 25 listopada 2015 r. odbył się wykład pt. „O nauczaniu matematyki w polskich
szkołach i trudnych początkach studiowania matematyki” wygłoszony przez dr Marię Kobus
i dr Agnieszkę Krause. Wykład przeznaczony był przede wszystkim dla pracowników
i doktorantów WMiI, szczególnie zaś dla osób, które prowadzą zajęcia matematyczne na
młodszych latach studiów, nie tylko dla kierunku matematyka. W spotkaniu uczestniczyło ok.
50 osób: pracowników, doktorantów oraz studentów, głównie specjalności nauczycielskich.
Uczestnicy otrzymali materiały zawierające informacje o zakresie treści nauczanych w szkole
oraz o zagadnieniach nastręczających szczególne trudności studentom.
W dniach 22 i 29 września 2016 r. odbyły się spotkania koordynatorów przedmiotów
matematycznych prowadzonych dla studentów 1. roku kierunku matematyka oraz
matematyka i ekonomia. Celem spotkań była koordynacja treści wykładanych na
poszczególnych przedmiotach oraz uzgodnienie sposobu ujęcia niektórych zagadnień.

