
Harmonogram prac kierunkowego Zespołu d.s. Jakości Kształcenia  

na kierunku geografia w roku 2018/2019 

Termin Zadanie Dokumenty 

od 1 października 2018  do  

lutego 2018   

Spotkania robocze Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Lista obecności na spotkaniach 

formalnych. 

Do 15 listopada 2018 Przekazanie pracownikom i studentom informacji o 

zmianach w planach i programach wprowadzonych w 

wyniku ankietyzacji.  

Raport z analizy ankiet satysfakcji 

ze studiów. 

Informacja o wprowadzonych 

zmianach. 

Początek semestru 

 I i II. 

Weryfikacja kart kursów dla wszystkich stopni 

studiów geograficznych.  

Aktualne karty kursów dla 

wszystkich stopni studiów 

geograficznych. 

Do 20 grudnia 2019 Spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

terenowe w semestrze II, omówienie zasad organizacji 

zajęć. 

Lista obecności, notatka ze 

spotkania. 

Do 15 marca 2019 Przygotowanie harmonogramu ćwiczeń terenowych 

wraz z kalkulacją kosztów 

Harmonogram. 

Od 1 marca do 31 lipca 

2019 

Spotkania cykliczne Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

(1-2 razy w miesiącu). 

Lista obecności, notatka ze 

spotkania. 

Do 10 kwietnia 2019  Analiza ankiet absolwentów Raport z analizy ankiet. 

Do 15 maja 2019    Organizacja spotkania ze studentami I, II i III roku 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz studiów 

doktoranckich. 

Notatka ze spotkania, lista 

obecności. 

Do 30 kwietnia 2019 Opracowanie wniosków i rekomendacji na podstawie 

analizy ankiet absolwentów. 

Protokół ze spotkania, lista 

obecności, rekomendacje 

Kierunkowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. 

20 luty 2018  Sporządzenie raportu kierunku i przekazanie go do 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Sprawozdanie z Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Czerwiec 2019 Analiza wyników spotkań ze studentami, opracowanie 

raportu końcowego zawierającego rekomendacje 

Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Notakta ze spotkania, lista 

obecności, rekomendacje 

Kierunkowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. 

kwiecień –maj 2019 Przeprowadzenie koniecznych zmian w programach i 

planach studiów 

Notatka ze spotkania, lista 

obecności 

Maj 2019 Przeprowadzenie ankiet wśród interesariuszy Wzorzec ankiety 

18 czerwca 2019  Sporządzenie sprawozdania z bieżących zadań Notatka ze spotkania, lista 



 

 

 

wykonanych w ciągu roku i przekazanie go do 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

obecności 

do końca czerwca  

2019 

Organizacja spotkania z interesariuszami 

zewnętrznymi w celu analizy planów i programów 

studiów oraz oceny kierunkowych efektów kształcenia 

Notatka ze spotkania, lista 

obecności 

Do 15 lipca 2019 Organizacja spotkania z lektorami języków obcych. Notatka ze spotkania, lista 

obecności. Wnioski ze spotkania. 


