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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 2015/2016).

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w roku akademickim 2015/2016
działał w 9-cio osobowym składzie (patrz tabela). Zespołem kierował dr hab. prof. UJK
Roman Suligowski – wicedyrektor Instytutu Geografii, studentów reprezentowała Pani
Ewelina Góralska, przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych byli Pani mgr
Małgorzata Wilk-Grzywna i Pan Andrzej Czuba.
W roku akad. 2015/2016 odbyły się 4 spotkania Kierunkowego Zespołu do spraw
Programów Kształcenia w terminach: 19.11.2015r., 25.02.2016r., 08.06.2016r.,
16.06.2016r.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
W listopadzie 2015 roku został opracowany i przyjęty harmonogram działań
Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia na rok akademicki 2015/2016 oraz
przygotowany przez wicedyrektora Instytutu Geografii doc. dr Tadeusza Biernata
harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych.
Przedmiotem obrad była także analiza wyznaczonych dyżurów i konsultacji
pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami. Terminy dyżurów
i konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Instytutu i wywieszono na drzwiach
gabinetów poszczególnych nauczycieli oraz w gablocie.
W listopadzie 2015 roku dokonano weryfikacji kart przedmiotów realizowanych na
kierunku turystyka i rekreacja, zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej.
Wprowadzono je do sieci internetowej.
W dniu 25.02.2016r. na posiedzeniu Kierunkowego Zespołu do spraw Programów
Kształcenia dokonano analizy ankiet studenckich dotyczących oceny prowadzonych zajęć
przez nauczycieli akademickich. Liczba studentów, która oceniała nauczycieli
akademickich w Instytucie Geografii była największa na całym wydziale. W Instytucie
przedstawiono prezentację wyników w formie wykresów. Ze względu na zachowanie
danych osobowych nie ujawniano nazwisk osób zainteresowanych.
Przeprowadzono także dyskusję na temat przygotowania materiałów do: Oceny
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku turystyka
i rekreacja. Zapoznano się z aktualizacją regulaminu dyplomowania zgodną z nową
procedurą wprowadzaną na UJK.
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja i opiniowanie nowego profilu
kształcenia na studiach I stopnia kierunku turystyka i rekreacja – profilu praktycznego,
który będzie obowiązywał od roku akademickiego 2016/2017. Przy jego tworzeniu oparto
się na znowelizowanej Ustawie o Szkolnictwie Wyższym i uchwale Senatu UJK. Dużo
uwagi poświęcono zasadom i formom odbywania praktyk zawodowych. Dodatkowo w
planie studiów zaproponowano kilka zmian w stosunku do obowiązującego planu w profilu
ogólnoakademickim, m.in. połączono dwa przedmioty w jeden zostawiając identyczne
cele i efekty, które trzeba osiągnąć. Był to przedmiot „kształtowanie środowiska i ochrona
przyrody” oraz „podstawy ochrony przyrody”. Zaproponowano wprowadzenie przedmiotu
„podstawy geoturystyki”. Inna zmiana dotyczyła przesunięcia na wcześniejszy semestr
„kartografii turystycznej”. W miejsce ćwiczeń terenowych wprowadzono „objazdy
studyjne”, które mają rangę praktyk zawodowych.
W dniu 05.05.2016r. kierunek turystyka i rekreacja został poddany ocenie
wewnętrznej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
08.06.2016r. posiedzenie Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia
poświęcone było dyskusji na temat korekty programu kształcenia dla kierunku turystyka
i rekreacja, profil praktyczny na studiach I stopnia, głównie w zakresie praktyk
zawodowych. Stanowisko Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia zmusiło Zespół do
zmian w programie, tak aby praktyka zawodowa w całości tj. w wymiarze 450 godzin była
realizowana poza uczelnią u pracodawcy. W programie zaakcentowano problematykę
turystyki osób niepełnosprawnych. Na specjalności turystyka zdrowotna zrezygnowano z
przedmiotu „gry i zabawy rekreacyjne” i w to miejsce wprowadzono przedmiot „turystyka i
rekreacja osób niepełnosprawnych” - wymiar godzin się nie zmienił. Dokonano drobnych
korekt w kartach przedmiotów. Wersja elektroniczna kart przedmiotów znajduje się w
bazie danych Instytutu Geografii.
W dniu 16.06.2016r. przeprowadzono dyskusję dotyczącą zatwierdzenia tematów
prac dyplomowych (licencjackich). Przeanalizowano zgodność tematów prac
dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz przestrzegania regulaminu prac
dyplomowych.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
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.
Przedstawiciel studentów – Pani Ewelina Góralska czynnie uczestniczyła
w posiedzeniach zespołu i przedstawiała stanowisko studentów w wielu istotnych
kwestiach, w tym dotyczących zmiany profilu ogólnoakademickiego na praktyczny.
W roku 2015/2016 przeprowadzono hospitacje 12 zajęć dydaktycznych. Wszystkie
zajęcia zostały ocenione pozytywnie. Protokoły znajdują się w dokumentacji instytutu.
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