
REKOMENDACJE UCZELNIANEJ KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

ORAZ DZIAŁANIA NAPRAWCZE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

• Dostosowanie programów studiów do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz weryfikacja i modyfikacja programów uwzględniająca wyniki ankietyzacji 

i opinie interesariuszy zewnętrznych. 

 

• Weryfikacja i korekta programów studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela 

zgodnie z Uchwałą Nr 54/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

• Modyfikacja systemu jakości kształcenia. Dostosowanie aktów normatywnych 

związanych z WSZJK  oraz procedur do zapisów Ustawy 2.0. 

 

• Uwzględnianie w programach studiów wniosków z analizy zgodności efektów uczenia 

się z potrzebami rynku pracy oraz wniosków z analizy wyników monitoringu karier 

studentów i absolwentów. 

 

• Włączanie studentów w realizacje badań naukowych na kierunkach studiów o profilu 

ogólnoakademickim oraz wzmacnianie działań umożliwiających uzyskanie przez 

studentów praktycznych umiejętności zawodowych na kierunkach studiów o profilu 

praktycznym. 

 

• Monitorowanie weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia. 

 

• Wzmocnienie ankietyzacji oceny realizacji efektów kształcenia. 

 

• Systematyczne upowszechnianie i zwiększanie zajęć w języku angielskim. 

Wzbogacanie oferty studiów w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ 

oraz studentów biorących udział w innych programach międzynarodowych. 

 

• Wprowadzenie na wydziałach monitorowania badań prowadzonych przez studentów, 

sporządzenia wykazów ich publikacji oraz udziału w konferencjach. 

 

• Wzmocnienie działań promocyjno-upowszechniających jakość kształcenia na 

wydziałach. 

 

• Uzyskiwanie pozytywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przygotowywanie 

się do innych akredytacji zewnętrznych. 

 

• Wzbogacanie oferty kształcenia UJK, a także podnoszenie atrakcyjności 

prowadzonych kierunków studiów oraz ich konkurencyjności na rynku usług 

edukacyjnych poprzez dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych wymogów 

rynku pracy. 

 

• Zwiększanie frekwencji studentów w procesie ankietyzacji, której wyniki 

wykorzystywane są w ocenie kadry nauczycielskiej oraz prowadzonych zajęć. 

 



• Upowszechnianie dobrych praktyk na wydziałach. 

 

 

• Dbałość o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 

prowadzonych kierunków studiów. 

 

• Wspieranie studentów w procesie uczenia się oraz monitorowanie warunków 

kształcenia i organizacji studiów. 

 

• Upowszechnianie informacji nt. jakości kształcenia oraz dbanie o dostępność i jakość 

informacji o studiach. 

 

• Systematyczne motywowanie do większego zaangażowania w proces budowy kultury 

jakości pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. 

 
 


