STRATEGIA DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Harmonogram działań w roku akademickim 2017/2018
Lp.

Zadanie/działanie

1 Opracowanie harmonogramu hospitacji
jednostek wydziału
2 Zatwierdzenie harmonogramu hospitacji na
wydziale
3 Aktualizacja składu wydziałowych
zespołów/gremiów odpowiedzialnych za jakość
kształcenia
4 Analiza postępów w przygotowaniu i obronach
prac dyplomowych na Wydziale i
przedstawienie raportu w tej sprawie na Radzie
Wydziału
5 Przeprowadzenie ankiet dotyczących przyczyn
problemów w studiach na pierwszych latach
kierunków o niskiej rekrutacji
6 Analiza atrakcyjności/wybieralności kursów
zmiennych oferowanych w jednostkach
wydziału
7 Opracowanie założeń funkcjonalnych,
przygotowanie i wdrożenie do użytkowania
nowego laboratorium komputerowego w IMiI
8 Przegląd efektów kształcenia

9 Ewentualne zgłoszenie nowych kursów (w
szczególności w językach obcych) oferowanych
przez wydział
10 Przegląd programów kształcenia.
Wypracowanie i przedstawianie dziekanowi
wniosków
11 Weryfikacja procedury dyplomowania
12 Zbadanie potrzeb kadry dydaktycznej w
zakresie szkoleń, konferencji i kursów
13 Weryfikacja, uaktualnienie i upublicznienie
procedur realizacji praktyk
14 Analiza wyników ankiet studenckich, wyników
hospitacji pracowników i innych źródeł
informacji o elementach procesu kształcenia
oraz opracowanie działań zmierzających do

Odpowiedzialność
z prawem delegowania
zadań
Dyrektorzy/wicedyrektorzy
instytutów

Termin
do 31.10.2017 r.

Prodziekan ds. studentów

do 31.10.2017 r.

Prodziekan ds. studentów

do 31.10.2017 r.

WKDJK

do 31.10.2017 r.

Wicedyrektorzy instytutów
na wniosek prodziekana ds.
studentów

do 30.11.2017 r.

Wicedyrektorzy instytutów

do 28.02.2018 r.

PSK IMiI

do 28.02.2018 r.

Rady Programowe
na wniosek
dyrektora/wicedyrektorów
instytutów

do 30.03.2018 r.

Wicedyrektorzy instytutów,
koordynatorzy ECTS

marzec 2018 r.

Rady Programowe
na wniosek
dyrektora/wicedyrektorów
instytutów
Prodziekan ds. studentów,
Rady Programowe

kwiecień 2018 r.
kwiecień 2018 r.

Dyrektorzy instytutów

do 30.05.2018 r.

Rady Programowe,
instytutowi opiekunowie
praktyk

do 30.05.2018 r.

Dyrekcje jednostek, WKDJK

do 30.06.2018 r.

podniesienia jakości kształcenia
15 Analiza otrzymanych z ACK wyników ankiet
monitorujących kariery absolwentów i
identyfikacja potrzeb w zakresie kształtowania
kompetencji zawodowych absolwentów
Określenie i podjęcie działań zmierzających do
realizacji potrzeb zidentyfikowanych przez
WKOJK w zakresie kształtowania kompetencji
zawodowych absolwentów
16 Monitorowanie mocnych i słabych stron
jednostek i wydziału w zakresie doskonalenia
jakości, identyfikacja dobrych praktyk
Określenie i podjęcie działań zmierzających do
eliminacji słabych i rozwijania mocnych stron
jednostek i wydziału zidentyfikowanych przez
WKOJK w zakresie doskonalenia jakości
kształcenia, propagowanie i wdrażanie dobrych
praktyk
17 Uaktualnienie informacji w systemie USOS oraz na
stronach jednostek i Wydziału

WKOJK
do 30.09.2018 r.
Rady Programowe

WKOJK
do 30.09.2018 r.
Dyrekcje, dziekan

Dyrekcje,
Rady Programowe,
kierownik dziekanatu
administratorzy stron i
USOS, pracownicy

18 Rejestrowanie, analiza, konsultacje i
Prodziekan ds. studentów,
opracowanie wniosków do wydziałowej strategii
WKDJK
doskonalenia jakości na rok akademicki 2018/19
19 Uzupełnienie Wydziałowej Księgi Jakości
Dziekan i wydelegowane
organy wydziałowe
20 Przygotowanie i złożenie sprawozdań rocznych
WKDJK i WKOJK
z działalności WKDJK i WKOJK

do 30.09.2018 r.

do 30.09.2018 r.
do 30.09.2018 r.
do 31.10.2018 r.

