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SPRAWOZDANIE KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/ZESPOŁU JEDNOSTEK 
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
Rok akademicki 2019/2020 
Lp. Zadanie Wprowadzone działania Ocena skuteczności 

wprowadzonych rozwiązań 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określanie celów i metod 
zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia na 
wybranym kierunku oraz 
wdrażanie działań na rzecz 
podnoszenia jakości 
kształcenia. 

W roku akademickim 2019/2020 odbyło się 7 spotkań (w formie 
stacjonarnej i zdalnej). Podczas nich miały miejsce dyskusje nad 
określaniem celów i metod podnoszących jakość kształcenia. KZJK 
we współpracy z kadrą kierunku systematycznie analizuje cele i 
metody.  

W ramach doskonalenia jakości kształcenia odbywają się hospitacje 
Pracowników Katedry Muzyki. Hospitacje odbyły się według 
harmonogramu hospitacji skonstruowanego na dwa semestry roku 
akademickiego 2019/2020. 

Działania skuteczne.  
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2.  Analizowanie zgodności 
kształcenia prowadzonego na 
kierunkach, specjalnościach i 
specjalizacjach ze strategią, 
misją i polityką jakości Uczelni 
i wydziału. 

Katedra Muzyki uczestniczy w realizacji założeń strategii Uczelni i 
Wydziału Sztuki. Aktywnie prowadzi program 
umiędzynarodowienia. Członkowie zespołu kierunkowego oraz inni 
Pracownicy współpracują przy realizacji następujących projektów: 
wymiana semestralna studentów, wykłady profesorów zagranicznych 
ERASMUS + , indywidualne projekty naukowo-artystyczne.  

Pełna zgodność.  

3. Zmiany w programach 
kształcenia zgodnie z  
obwiązującymi aktami 
prawnymi oraz z 
uwzględnieniem oczekiwań 
rynku pracy, opinii  
interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych, a także 
wniosków z monitorowania 
kariery zawodowej absolwenta. 

Wszystkie zmiany w funkcjonowaniu kierunku wprowadzane były na 
bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dzięki przedmiotom wprowadzonym w roku akademickim 
2016/2017: ,,Metody uczenia się i studiowania” oraz ,,Tutoring” 
realizowany na podstawie Zarządzenia wewnętrznego R-
0161/25/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
studenci zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą regulaminu 
studiów, systemu oceny, działalności dziekanatu, systemu 
stypendialnego itd.  
 
Członkowie kierunkowego zespołu monitorują oczekiwania 
interesariuszy zewnętrznych i zgodnie z wymogami rynku 
udoskonalają  programy kształcenia specjalności.  
Zespół kierunkowy aktualizuje warunki rekrutacji na studia I stopnia 
MPP. 

Działania skuteczne.  
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4. Inicjowanie zmian metod 
doskonalenia procesu 
kształcenia na kierunku, w tym 
m.in. metod i  
form kształcenia, realizacji i 
weryfikacji efektów 
kształcenia, infrastruktury 
dydaktycznej  
i warunków prowadzenia zajęć, 
itp.  

Internacjonalizacja procesu kształcenia, weryfikacja efektów 
kształcenia przez profesorów zagranicznych.  
Wprowadzenie form i metod kształcenia na odległość (praca zdalna 
wynikająca z sytuacji epidemicznej w Polsce).  

Wprowadzone w pełni. 
 

5 Analiza sposobów weryfikacji 
zakładanych efektów 
kształcenia na danych 
kierunkach. 

KZJK dba o prawidłowy przebieg procesu weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych na przedmiotach realizowanych w roku 
akademickim 2019/2020. KZJK wraz z kadrą dydaktyczną na 
bieżąco analizuje sposoby weryfikacji efektów kształcenia, 
monitoruje zgodność zapisów zawartych w sylabusach i programach 
z zapisami znajdującymi się w weryfikacjach efektów kształcenia.  

Bez zastrzeżeń. 

6. Nadzorowanie realizacji 
systemu akumulacji i transferu 
punktów ECTS na kierunku i  
monitorowanie systemu przy 
uwzględnieniu opinii 
studentów, doktorantów i 
słuchaczy.  

Jak wyżej. 
 

Bez zastrzeżeń. 

7. Monitorowanie prawidłowości 
zasad oceniania studentów i 
doktorantów na kierunku.  

Monitorowanie działań pracowników, konsultacje oraz nieustanny 
kontakt ze studentami wpływa na ciągłą weryfikację działań.  

 

Bez zastrzeżeń.  



4 

 

8. Monitorowanie jakości prac 
dyplomowych, rzetelności ich 
oceniania na poszczególnych 
kierunkach oraz sposobu 
przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych 

Nie został jeszcze zamknięty pełny cykl dydaktyczny w zakresie 
studiów I stopnia.  

 

Realna ocena wprowadzonych 
prac będzie zauważalna po 
zrealizowaniu pełnego cyklu 
kształcenia.  

 

9. Inne działania Dbanie o umieszczanie na stronie internetowej WS informacji 
dotyczących procesu kształcenia, wprowadzenia metod i procedur 
kształcenia na odległość.   

 

10.  Uwagi i propozycje   
 

 

Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu 

ds. Jakości Kształcenia na kierunku 

Muzyka w przestrzeni publicznej 

dr hab. Ewa Jabłczyńska 

 

                                                      


