Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ
za rok akademicki 2017/18

Na mocy Uchwały nr 11 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Łódzkiego podjętej na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r. powołana została
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Goldstein
prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak – Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. Dydaktycznych
dr Witold Budzisz
dr Piotr Cybula
dr Krzysztof Kaniowski
dr Wojciech Kozłowski
dr Anna Loranty
dr Aneta Tomaszewska
mgr Katarzyna Zapotoczna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami
mgr Aleksandra Gala – Jaskórzyńska – przedstawiciel doktorantów
Filip Wójcik – przedstawiciel studentów kierunku Matematyka
Łukasz Lisowski – przedstawiciel studentów kierunku Informatyka
Dorota Rek – przedstawiciel studentów kierunku Analiza Danych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) w roku akademickim
2017/2018 zajmowała się następującymi zagadnieniami:



opracowaniem planów studiów nowych specjalności - Informatyka ogólna oraz
Financial Mathematics odpowiednio na kierunku Informatyka oraz
Matematyka I stopnia;



wprowadzeniem – zgodnie z sugestiami nauczycieli – korekt w programach
studiów I i II stopnia kierunku Matematyka oraz Analiza danych;



dostosowaniem programów studiów II stopnia specjalności nauczycielskich do
nowego ustawodawstwa;



opracowaniem bazy zawierającej listy nauczycieli i określonych przedmiotów,
które mogą być prowadzone przez wykładowców;



współpracą z Komisją ds. Dyplomowania w sprawie opracowania formy
weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia w ramach seminariów;



przygotowaniem uwag do Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w sprawie
ankiet studenckich oraz arkuszy sprawozdań.



opiniowanie dokumentów regulujących zasady postępowania w ramach
dydaktyki na Wydziale;



przygotowaniem propozycji działań projakościowych do realizacji na
Wydziale w latach 2017-18.



rekomendowaniem Dziekanowi koordynatorów przedmiotów;



rekomendowaniem Dziekanowi list przedmiotów do wyboru;



monitorowaniem poprawności opisów przedmiotów zawartych w systemie
USOS;



prowadzeniem wydziałowej strony internetowej dotyczącej systemu jakości
kształcenia na WMiI (w obrębie strony Wydziału) http://wkjk.math.uni.lodz.pl.

