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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU  

DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK). 

RAPORT SAMOOCENY 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Wydział: WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

Rok akademicki: 2017/2018 

 

SKŁAD  KZPK – kierunek: .......TURYSTYKA I REKREACJA.................................. 

KOORDYNATOR ZESPOŁU: … dr hab. Mirosław Mularczyk …………….…. 

Lp

. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1. dr hab. Mirosław Mularczyk przewodniczący 

2. dr hab. prof. UJK 
UJK Roman Suligowski przedstawiciel minimum 

kadrowego 

3. dr hab. prof. UJK 
Tadeusz Ciupa 

 

przedstawiciel minimum 

kadrowego 

4. prof. zw. dr hab. 
Maria Górska-Zabielska  przedstawiciel minimum 

kadrowego 

5. prof. zw. dr hab.  
Florian Plit przedstawiciel minimum 

kadrowego 

6. dr  
Robert Dutkiewicz przedstawiciel minimum 

kadrowego 

7. dr hab. 
Ilona Żeber-Dzikowska 

 

przedstawiciel minimum 

kadrowego 

8. mgr  Waldemar Matwiejew interesariusz zewnętrzny 

9. mgr Paweł Milewicz interesariusz zewnętrzny 

10.  Olga Nowak przedstawiciel studentów 
 

Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia  

(Liczba i terminy spotkań, analiza kart przedmiotów, modyfikacje planów studiów procedura archiwizowania 
prac studenckich i inne działania podejmowane w roku akademickim 2017/2018). 

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 działał w 10-cio 

Data wpływu sprawozdania 
 

……………………………………………………......... 

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

Podpis: …………………….................................. 
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osobowym składzie (patrz tabela). Zespołem kierował dr hab. Mirosław Mularczyk – wicedyrektor 

Instytutu Geografii, studentów reprezentowała pani Olga Nowak, przedstawicielem interesariuszy 

zewnętrznych był mgr Paweł Milewicz i mgr Waldemar Matwiejew. W roku akademickim 

2017/2018 odbyły się trzy spotkania Kierunkowego Zespołu do spraw Programów Kształcenia w 

terminach: 18.01.2018r., 25.01.2018r., 23.06.2018r., 21.09.2017r. wszystkie posiedzenia zostały 

zaprotokołowane.  

Członkowie Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia uczestniczyli w  

większości zebrań. Podobnie, jak w roku poprzednim uwaga zespołu koncentrowała się na 

działaniach zmierzających do podniesienia jakości kształcenia. W oparciu o obowiązujące 

procedury UKJK w roku 2017/2018 realizowane były różne zadania.  

   W październiku 2017 roku uaktualniono skład Kierunkowego Zespół ds. Programów 

Kształcenia.  

W listopadzie 2017 roku został opracowany i przyjęty harmonogram działań Kierunkowego 

Zespołu ds. Programów Kształcenia na rok akademicki 2017/2018 oraz przygotowany przez 

wicedyrektora Instytutu Geografii dr hab. Mirosława Mularczyka harmonogram hospitacji zajęć 

dydaktycznych (zaakceptowane przez dziekana).  

W listopadzie 2017 roku dokonano weryfikacji kart przedmiotów realizowanych na 

kierunku turystyka i rekreacja, zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej. Dokonano 

modyfikacji kart przy jednoczesnym zachowaniu efektów kształcenia, zgodnie z zatwierdzonym 

programem studiów. Karty przedmiotów wprowadzono do sieci internetowej. 

W grudniu 2017 roku przeprowadzono kontrolę dostępności nauczycieli akademickich dla 

studentów. Zasugerowano wzmocnienie nadzoru Kierowników Zakładów nad dyscypliną 

prowadzonych konsultacji przez pracowników/nauczycieli akademickich poszczególnych 

Zakładów i zalecono zwiększenie dostępności pracowników dla studentów. Ustalono wymiar 

konsultacji na 1 godzinę zegarową tygodniowo. Często pracownicy zwiększają częstotliwość 

swoich dyżurów uwzględniając sugestie studentów. Poza wyznaczonymi terminami studenci 

kontaktują się z nauczycielami i pracownikami instytutu drogą mailową. W Instytucie Geografii co 

rocznie w semestrze zimowym i letnim oraz sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sporządzane są 

wykazy konsultacji i dyżurów nauczycieli akademickich, dostępne w gablotach i stronie 

internetowej.  

W dniu 18 stycznia 2018r. na posiedzeniu Kierunkowego Zespołu do spraw Programów 

Kształcenia poruszono temat regulacji dokumentacji z przebiegu studiów począwszy od roku 

akademickiego 2017/2018, dokładnie omówiono całą procedurę, szczegółowo omówiono 

wszystkie zasady zaliczenia semestru przez studentów. Spotkanie było poświęcone także 

ankietyzacji studentów za semestr letni, rok akademicki 2016/2017. Pracownicy Instytutu 

Geografii uzyskali wyższą średnią ocen od studentów niż w poprzednim roku. Poruszono także 

kwestię przyjętej w listopadzie 2017r. ustawy o podatku dochodowym. 

Na spotkaniu Kierunkowego Zespołu do spraw Programów Kształcenia  w dniu 25 stycznia 

2018r. poruszono temat archiwizacji materiałów dydaktycznych i przekazaniu informacji o 

zaplanowanych konsultacjach w zimowej sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej oraz 

ankietyzacji studentów. Przewodnim tematem spotkania była historia dydaktyki. Zostały 

zaprezentowane systemy dydaktyczne od średniowiecza po czasy współczesne ze szczególnym 

naciskiem na system herbartowski i deweyowski. Dużo uwagi poświecono nowemu nurtowi, który 

opiera się na tzw. neurodydaktyce. Obszernie mówiono o emocjach i stresie, które towarzyszą 

zajęciom dydaktycznym i nie sprzyjają logicznemu myśleniu, nie ułatwiają uczeniu się. Mówiono  

o metodach, które stosują nauczyciele na zajęciach. Przedstawiono cztery strategie uczenia się: 

asocjacyjną, problemową, emocjonalną i operacyjną.   

W dniu 25 maja 2018r. tematyka spotkania to m.in.: zatwierdzenie tematów prac 

dyplomowych. Przedstawiono wszystkie proponowane tematy prac licencjackich i poddano je 

ocenie członków zespołu. Analizowano, czy tematyka prac jest zgodna z kierunkiem studiów i 
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całym procesem dyplomowania. Ponieważ członkowie KZPK zgłosili dużo uwag do 

proponowanych tematów zatwierdzenie ich przełożono na koniec września 2018r. Na bieżącym 

spotkaniu poddano pod głosowanie tylko te tematy do których nie było uwag i te które 

jednoznacznie zostały zmienione. Zalecono ponowną weryfikację proponowanych tematów  przez 

promotorów. Zakwestionowane tematy zostały poprawione i zatwierdzone przez Radę Instytutu w 

dniu  .     

21 lutego 2018r. kierunek turystyka i rekreacja został poddany wewnętrznej ocenie systemu 

zapewnienia jakości kształcenia przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Pozytywnie 

oceniono całą dokumentację dotyczącą jakości kształcenia tj.: programy kształcenia, karty 

przedmiotów, harmonogramy, dokumentację związaną z hospitacją zajęć, prace etapowe, opinie 

interesariuszy zewnętrznych, dokumentację udziału studentów w jakości kształcenia, informacje 

zawarte na stronie instytutu i inne.  

Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 odbywały się  zgodnie z 

procedurą uczelnianą i harmonogramem zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału. 

Przeprowadzono hospitacje ośmiu zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników 

naukowo-dydaktycznych Instytutu Geografii. Wszystkie zajęcia zostały ocenione pozytywnie, nikt 

z prowadzących nie otrzymał oceny negatywnej. Sprawozdanie i protokoły z hospitacji zajęć 

znajdują się w dokumentacji Instytutu. Nauczyciele spoza Instytutu Geografii zostali ocenieni w 

swoich macierzystych jednostkach, zgodnie z harmonogramem zajęć.   

Przedstawicielka studentów - pani Olga Nowak, jak i inni studenci chętnie biorą aktywny 

udział w spotkaniach i pracach KZPK. Opiniują programy kształcenia, zgłaszają własne uwagi. 

Członkowie KZPK w roku akad.2016/2017 spotkali się sześć razy ze studentami, w terminach 

29.09.2017r., 18.12.2017r., 24.01.2018r., 22.05.2018r., 23.05.2018r. Protokoły ze spotkań ze 

studentami znajdują się w dokumentacji Instytutu.  

Na kierunku turystyka i rekreacja studiują osoby niepełnosprawne. Wszystkie mogą liczyć 

na pomoc pracowników Instytutu. Niektórzy pracownicy brali udział w kursach dotyczących 

współpracy z osobami niepełnosprawnymi. W Instytucie odbywały się spotkania z 

przedstawicielami Akademickiego Biura Karier, którzy prezentowali oferty dla studentów.  

Na stronie internetowej Instytutu Geografii znajduje się zakładka Jakość kształcenia, gdzie 

można znaleźć informacje dotyczące składu KZPK, harmonogramy zadań, sprawozdania, 

regulamin dyplomowania, linki do księgi procedur.  

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w Instytucie Geografii śledzi na bieżąco 

Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora dotyczące jakości kształcenia a jego przewodniczący jest 

członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i uczestniczy we wszystkich jego 

spotkaniach. Przez cały rok KZPK podejmuje szereg działań dla poprawy jakości kształcenia na 

kierunku turystyka i rekreacja. 

Przedstawiono wstępną informację dotyczącą analizy anonimowych ankiet absolwentów 

odnoszących się do  samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. Wyniki wskazują, 

że na studiach: 

- I stopnia ocena osiągnięcia efektów kształcenia przedstawia się następująco: 

a. w zakresie wiedzy: słaba – 13,33 %, dobra – 59,46 % i bardzo dobra – 27,21 % 

b. w zakresie umiejętności: słaba – 14,36 %, dobra – 56,12 % i bardzo dobra –  29,52 % 

c. w zakresie kompetencji społecznych: słaba – 10,64 %, dobra – 58,16 % i bardzo dobra – 31,21 

%. 

  

 

Sprawozdanie sporządził/a 

 
 
 

…………………………………………………….. 
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(data, podpis Koordynatora Kierunkowego Zespołu  
ds. Programów Kształcenia) 

Sprawozdanie przyjął/a 

 
 
 

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

ds. Jakości Kształcenia) 

 

 


