
Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2018/2019 

Termin Zadanie Dokumenty 
od 01 10. 2018 
do 01.04. 2019 

Organizacja spotkań opiekunów ze studentami w celu 
omówienia spraw bieżących  

Protokoły ze spotkań, listy 
obecności. 

Początek semestrów  Uaktualnianie kart kursów 
 

Uaktualnione karty kursów 
dostępne na stronie 
internetowej IG 

11.2018 Opracowanie raportu z  badania ankietowego opinii  
studentów nt. procesu kształcenia na kierunku 
gospodarka przestrzenna, przeprowadzonego w 
drugiej połowie kwietnia 2018 roku. 

Raport oraz prezentacja. 

12.11.2018 Zebranie wszystkich zespołów ds. jakości kształcenia w 
IG – prace organizacyjne związane z dostosowaniem 
działalności zespołów do zmian w ramach Ustawy 2.0. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności. 

13.11.2018 Opracowanie zagadnień kierunkowych do egzaminu 
inżynierskiego. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności. Wstępna lista 
zagadnień. 

19.02.2019 Omówienie i rozdzielenie prac związanych z 
przygotowaniem raportu na polecenie Dziekana 
Wydziału Geograficzno-Biologicznego dr. hab. Grzegorz 
Formicki, prof. UP dotyczącego działalności zespołu za 
rok akademicki 2017-18; 
Omówienie stanu przygotowania kart kursów w 
ramach opracowywanego 2 stopnia studiów na 
kierunku gospodarka przestrzenna. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności. 

19.03.2019 
 

Dostosowywanie planów i programów studiów do 
Ustawy 2.0 dla pierwszego roku na nowy rok 
akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem korekt 
programów i planów specjalności.  
Analiza kart kursu na semestr drugi.  
Podział prac wśród członków zespołu w semestrze 
letnim.  

Protokół z zebrania, 
Zarządzenie Prorektora ds. 
Kształcenia, lista obecności 

26.03.2019 
 

1. Dostosowywanie planów i programów studiów do 
Ustawy 2.0 dla pierwszego roku na nowy rok 
akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem korekt 
programów i planów specjalności. 
2. Zebranie zespołu, analiza i ocena stanu współpracy z 
interesariuszami zewnętrznymi. 

Protokół z zebrania, 
Zarządzenie Prorektora ds. 
Kształcenia, lista obecności 
 

03-05.04.2019 Przeprowadzenie ankiet wśród interesariuszy 
zewnętrznych. 

Wzorzec kwestionariusza 
ankiety 

02.04.2019 Finalizacja prac związanych z przygotowaniem 
zagadnień kierunkowych do egzaminu inżynierskiego. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności 

16.04.2019 Zebranie zespołu, analiza i ocena przebiegu praktyk 
zawodowych. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności, karta kursu praktyk 
zawodowych, lista miejsc 
odbywania praktyk 

21.05.2019 Zebranie zespołu, analiza ankiet przeprowadzonych 
wśród interesariuszy zewnętrznych. 

Protokół z zebrania, lista 
obecności 

04.06.2019 Analiza ankiet absolwentów. Sprawozdanie, protokół z 
zebrania, lista obecności 

18.06.2019 Sporządzenie sprawozdania z zadań wykonanych w 
ciągu roku i przekazanie go do Wydziałowego Zespołu 
ds. Jakości Kształcenia. 

Sprawozdanie z wykonanych 
zadań zespołu w roku 
akademickim 2017/2018 

 


