
Uchwała nr 11/10/2016/2017 
 

Rady Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

 

W sprawie zmian w Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 
Kierując się Uchwałą Nr 10 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 
dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
 
Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uchwala co następuje: 
 
1. Powołuje się Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia (WRJK). Celem bezpośrednim 
działania WRJK jest doskonalenie programów nauczania, metod i kryteriów oceny osiągnięć 
studentów i doktorantów, kompetencji nauczycieli oraz zapewnianie osiągalności 
założonych efektów kształcenia. 
 
2. W skład WRJK wchodzą: prodziekan ds. studentów jako przewodniczący, 
kierownicy kierunków studiów, na których aktualnie odbywa się kształcenie na 
WFAiIS, oraz przedstawiciele pracodawców. 
 
3. Przewodniczący WRJK jest jednocześnie Wydziałowym Koordynatorem ds. 
Jakości Kształcenia, którego obowiązki określa § 2 Zarządzenia Nr 61 Rektora 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. 
 
4. Dla każdego aktualnie prowadzonego kierunku studiów Dziekan powołuje Zespoły ds. 

Jakości Kształcenia (zwane dalej Zespołami). W skład każdego Zespołu wchodzą: kierownik 
kierunku jako przewodniczący zespołu, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich z 
minimum kadrowego danego kierunku lub prowadzących zajęcia na tym kierunku, co 
najmniej jeden student z danego kierunku oraz doktorant. Studenci muszą zostać 
zaakceptowani przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. W przypadku studiów 
podyplomowych Zespół tworzy kierownik studium oraz co najmniej dwóch nauczycieli 
prowadzących zajęcia na danych studiach. 

 
5. WRJK realizuje zadania wymienione w § 3 Zarządzenia Nr 61 Rektora Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz: 

a. ustala harmonogram pracy WRJK i Zespołów; 
b. na podstawie oceny i propozycji Zespołów oraz konsultacji z pracodawcami proponuje 

modyfikacje programów studiów, punktacji ECTS i efektów kształcenia; 
c. raz w roku składa przed Radą WFAiIS sprawozdanie z przeprowadzonych 

działań, w tym z oceny jakości kształcenia; 
d. publikuje na wydziałowych stronach WWW sprawozdania z oceny jakości kształcenia i 

propozycje działań dla zapewnienia poprawy jakości kształcenia; 



e. ustala, weryfikuje i modyfikuje procedury zbierania danych i oceny jakości 
kształcenia. 

 
6. Zespoły na poszczególnych kierunkach oceniają jakość kształcenia i stopień osiągania 
założonych efektów kształcenia. Podstawą oceny są: 

a. przegląd programów nauczania, planów studiów, obsady zajęć i treści sylabusów; 
b. analiza osiągnięć studentów na poszczególnych zajęciach; 
c. analiza wybranych prac i ocen dyplomowych; 
d. wyniki studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych; 
e. protokoły hospitacji zajęć; 
f. uwagi zgłoszone przez prowadzących zajęcia i studentów; 
g. opinie pracodawców o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zatrudnionych 

absolwentów; 
h. opinie absolwentów. 

 
W szczególności, ocenie podlegają: 

a. realizacja programów nauczania (realizacja sylabusów, przygotowanie prowadzących); 
b. przypisanie efektów kształcenia do przedmiotów; 
c. przypisanie punktacji ECTS do przedmiotów; 
d. warunki prowadzenia zajęć: liczebność grup, wyposażenie sal, licencje na programy 

komputerowe, itp.; 
e. tygodniowy rozkład zajęć i rozkład egzaminów; 
f. sposób egzaminowania czy zaliczania; 
g. stopień osiągania efektów kształcenia według formalnych wskaźników zapisanych w 

USOS oraz w ocenie absolwentów i pracodawców. 
 
7. Zespoły przekazują pisemny raport oceny kształcenia na poszczególnych kierunkach 
studiów przewodniczącemu WRJK. W raporcie Zespoły powinny zaproponować propozycje 
zmian w programach, organizacji, systemie oceniania studentów, itp., mających na celu 
naprawę ewentualnych mankamentów. 
 
8. WRJK przekazuje propozycje zmian i dalszych działań władzom WFAilS. 

 

9. Traci moc Uchwała Rady Wydziału z dnia 18.04.2012 r. w sprawie ustanowienia 
Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

Dziekan  

 

Prof. dr hab. W. Jaskólski 

 


