Dobre praktyki w UJK w roku 2014/2015
Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i
doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Kluczem do wysokiej jakości
kształcenia w naszej Uczelni jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków
społeczności akademickiej, z poszanowaniem autonomii i specyfiki poszczególnych wydziałów.
Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach,
zestawiono poniżej:
Wydział Humanistyczny:
 platforma e-learningowa (amerykańskie i brytyjskie platformy uniwersyteckie);
 współpraca z konsulatem Niemiec w Krakowie, Konsulem Honorowym w Kielcach, Instytutem
Goethego w Moskwie;
 czasopismo „Projektor” Kielecki Magazyn Kulturalny;
 porozumienie z Buskim Samorządowym Centrum Kultury dotyczące wspólnej realizacji zadań
związanych z budową pozytywnego wizerunku regionu;
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:
Instytut Biologii
 organizacja Nocy Biologów (od roku akademickiego 2013/2014);
Instytut Matematyki
 doroczna organizacja Święta Liczby Pi – imprezy popularyzatorskiej połączonej z konkursami
o tematyce matematycznej, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości;
 koło olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 monitorowanie potwierdzania przez pracodawców efektów kształcenia uzyskanych w ramach
studenckich praktyk zawodowych;
 opracowanie i dostosowanie programu szkolenia (I rok, kier: ochrona środowiska, spec:
zarządzanie środowiskowe) do wymagań ramowego programu szkolenia Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji S.A. dotyczącego uzyskania certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania
Środowiskowego (ISO 14001) zobacz zaśw-2008 , zobacz zaśw-2012;
 czynny udział studentów w cyklicznych konferencjach naukowych „EKOSTUDENT”;
 czynny udział studentów w cyklicznych konferencjach naukowych „EKOSTUDENT”;
 weryfikacja programów studiów przez interesariuszy zewnętrznych;
 współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji staży dla studentów;
 objęcie patronatem naukowym szkół ponadgimnazjalnych w województwie;
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:
 wyodrębniony stały punkt na posiedzeniach Rady Wydziału dotyczący jakości kształcenia;
 możliwość publikowania przez absolwentów najlepszych prac dyplomowych w czasopiśmie
„Studia Medyczne”;
 listy gratulacyjne dla najlepszych absolwentów wręczane na Radzie Wydziału;
 prezentacja posterów przygotowanych przez członków Koła Naukowego na terenie wydziału;
 czynny udział studentów w seminariach naukowych wydziału;
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:
 organizacja warsztatów i paneli mających na celu podniesienie świadomości w zakresie
wejścia studentów na rynek pracy;
 cykliczne panele szkoleniowo-dyskusyjne na temat zawodów przyszłości;



w ramach współpracy z Filharmonią im. Oskara Kolberga studenci mają możliwość poznawać
i wykonywać wielkie dzieła światowej literatury muzycznej przyczyniając się do
upowszechniania kultury wysokiej w społeczeństwie regionu świętokrzyskiego.

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania:
 Święto Wydziału Zarządzania i Administracji;
 Rada Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości;
 kronika Wydziału prowadzona przez od roku 2005;
 wyróżnienia za najlepszą prace magisterską na Wydziale;
Wydział Filologiczno-Historyczny:
 uruchomienie (od lutego 2015) punktu informacyjnego wewnętrznego systemu zapewniania
jakości kształcenia;
Wydział Nauk Społecznych:
 uruchomienie punktu informacyjnego WKJK (od stycznia 2014);
 Studencka Debata Jakości (kwiecień 2015);
 rozpowszechnianie informacji o wewnętrznym systemie zapewniania jakości w trakcie:
uroczystości wręczania indeksów (październik – listopad) oraz wręczania dyplomów
(wrzesień)
 kierunek Ekonomia wprowadzenie przejrzystego sprawozdania KZPK w formie tabelarycznej
ukazującej progresję wdrażania- sposób, opinie, propozycje zmian.

Ostatnia aktualizacja: październik 2015 r.

