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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU  

DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (KZJK) 

RAPORT SAMOOCENY 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

Wydział: WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

Rok akademicki: 2020/2021 

 

SKŁAD  KZPK – kierunek: .......OCHRONA ŚRODOWISKA.................................. 

KOORDYNATOR ZESPOŁU: … dr inż. Monika Żelezik…………….…. 

Lp. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1. 

dr hab. prof. UJK 
 

Mirosław Mularczyk  
zastępca dyrektora Instytutu 
Geografii i Nauk o Środowisku 
ds. kształcenia 

2. 
dr hab. prof. UJK 
 

Rafał Kozłowski nauczyciel akademicki 

3. 
prof. dr hab.  
 

Marek Jóżwiak nauczyciel akademicki 

4. dr Małgorzata Strzyż nauczyciel akademicki 

5. 
dr inż.  Monika Żelezik Koordynator zespołu  

nauczyciel akademicki 

6. 
mgr Aneta Kozłowska 

 
przedstawiciel interesariuszy 
zewnętrznych 

7. 
mgr Przemysław Dawid przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych 

8. 
mgr inż. Jacek Sztechman przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych 

9 
 Aleksandra Wrońska studentka kierunku ochrona 

środowiska   

10 mgr Agata Sierczyńska osoba wskazana przez dziekana 

 

Opis działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

(Liczba i terminy spotkań, analiza kart przedmiotów, modyfikacje planów studiów procedura archiwizowania 

Data wpływu sprawozdania 
 

……………………………………………………......... 

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

Podpis: …………………….................................. 
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prac studenckich i inne działania podejmowane w roku akademickim 2020/2021). 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021 działał w 9-io 

osobowym składzie (patrz tabela). Zespołem kierowała dr inż. Monika Żelezik – pracownik Instytutu 

Geografii i Nauk o Środowisku, studentów reprezentowała pani Aleksandra Wrońska, przedstawicielem 

interesariuszy zewnętrznych byli mgr Jacek Sztechman i mgr Przemysław Dawid.  

W roku akademickim 2020/2021, który w całości odbywał się w reżimie sanitarnym z uwagi na 

zagrożenie epidemiczne, wszystkie spotkania Kierunkowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia 

odbywały się w trybie zdalnym.  Prowadzono liczne konsultacje mailowe z pracownikami prowadzącymi 

zajęcia, studentami, doktorantami i interesariuszami zewnętrznymi. W ten sposób uzyskiwano opinie, 

stanowiska i propozycje zmian, poparcia, nowe pomysły na dany temat, które pomagały w prowadzonych 

działaniach. Konsultacje te pozwoliły na prowadzenie dialogu pomiędzy pracownikami naukowo-

dydaktycznymi, studentami, doktorantami, interesariuszami zewnętrznymi a KZJK i Dyrekcją Instytutu 

Geografii i Nauk o Środowisku. W znaczny sposób pomagały w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu 

ostatecznych decyzji przez KZJK i Dyrekcję Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Kluczowym etapem 

konsultacji mailowych było informowanie na zebraniach instytutowych lub drogą mailową                            

o podejmowanych działaniach i rezultatach spraw. 

W październiku 2020 roku uaktualniono skład Kierunkowego Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz  

przygotowano wstępny harmonogram działań zespołu ds. jakości kształcenia w roku akademickim 

2020/2021.  

W listopadzie  2020 roku został opracowany i przyjęty harmonogram działań Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2020/2021 oraz przygotowany przez wicedyrektora 

Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku dr hab. Mirosława Mularczyka, prof. UJK harmonogram hospitacji 

zajęć dydaktycznych. Dokonano oceny uzyskanych efektów uczenia się przez absolwentów roku 

akademickiego 2109/2020 oraz weryfikacji kart przedmiotów realizowanych na kierunku ochrona 

środowiska, zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej.  

W grudniu 2020 roku przeprowadzono kontrolę dostępności nauczycieli akademickich dla 

studentów za pośrednictwem platformy TEAMs Zasugerowano wzmocnienie nadzoru Kierowników 

Zakładów nad dyscypliną prowadzonych konsultacji przez pracowników/nauczycieli akademickich 

poszczególnych Zakładów i zalecono zwiększenie dostępności pracowników dla studentów. Sporządzono 

wykazy konsultacji i dyżurów nauczycieli akademickich dostępne na stronie internetowej Instytutu.  

W styczniu 2021 r. prowadzono dyskusje nad planami zajęć mającymi odbyć się w semestrze 

letnim.  

Na zdalnym spotkaniu KZJK 23 marca zapoznano się i przedyskutowano wyniki oceny pracy 

nauczycieli akademickich w ramach ankietyzacji studentów. Nauczyciele IGiNoŚ zostali ocenieni bardzo 

wysoko przez studentów. Średnia dla 26 pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze 

zimowym wyniosła 4,77 % i jest bliska ocenie bardzo dobrej. 

           W dniu 27 maja 2021 roku odbyło się kolejne zdalne spotkanie KZJK  na którym przedstawiono losy 

absolwentów kierunku ochrona środowiska na podstawie dwóch źródeł: pierwsze ze strony Ministerstwa 

Edukacji i Nauki – „Ekonomiczne losy absolwentów” i drugie źródło z Akademickiego Biura Karier UJK.  

             W dniu 17 czerwca 2021 roku na spotkaniu Kierunkowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia 

opiniowano tematy prac dyplomowych na kierunku Ochrona środowiska. Tematyka prac jest zgodna             

z kierunkiem i specjalnością studiów. Cały proces dyplomowania w Instytucie Geografii i Nauk                          

o Środowisku odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą i regulaminem dyplomowania. Tematy prac 

dyplomowych zostały przesłane drogą mailową do członków KZJK. W związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiczną spotkanie zespołu odbyło się w formie zdalnej.  

Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 zaplanowane były                          

w semestrze zimowym i letnim zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału,         

a z powodu prowadzonego nauczania zdalnego odbywały się one w formie zdalnej przez program TEAMs.  

W całym roku akademickim 2020/2021 z powodu wprowadzonej szczególnej sytuacji epidemicznej 

spowodowanej koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku 

prowadzone były w formie zdalnej za pomocą platformy Times i innych technik kształcenia na odległość.  

W tym czasie nauczyciele przesyłali sprawozdania z realizacji zdalnych zajęć dydaktycznych. Zgromadzona 

dokumentacja przechowywana jest w formie elektronicznej  w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku.  

W Instytucie prowadzona jest procedura dotycząca archiwizowania prac etapowych. Prace 
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gromadzone są i przechowywane w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Geografii i Nauk                      

o Środowisku.  

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku 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 ochrona 

środowiska. 

We wrześniu 2021 roku rozpoczęto weryfikację kart przedmiotów realizowanych na kierunku 

ochrona środowiska, zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej 

 

 

Sprawozdanie sporządził/a 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Koordynatora Kierunkowego Zespołu  

ds. Programów Kształcenia)            
 

 

Sprawozdanie przyjął/a 

 
 
 

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

ds. Jakości Kształcenia) 

 

 


