Sprawozdanie z pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
w roku akademickim 2014/2015

Podstawa prawna:
Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim.
Regulamin Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia, zatwierdzony przez Radę Wydziału
Pedagogiki i Psychologii w dniu 26.02.2013 roku oraz Harmonogram prac w ramach WSZJK,
przyjęty przez Radę Wydziału w dniu 23.04.2013 roku.
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) Wydziału Pedagogiki i Psychologii
(powołany 1.10. 2012 roku) pracował w roku akademickim 2014/15 w następującym
składzie:
dr hab. Irena Pilch (przewodnicząca)
dr hab. Ewa Szadzińska (z-ca przewodniczącej) w I semestrze
dr hab. Irena Polewczyk (z-ca przewodniczącej) w II semestrze
dr hab. Danuta Rode (do 31 maja 2015)
dr hab. Elżbieta Turska (od 1 czerwca 2015)
dr hab. Beata Mazepa-Domagała
dr hab. Beata Pituła
dr hab. Teresa Wilk
dr hab. Mirosław Kisiel
dr Joanna Mateusiak
dr Monika Sulik
dr Łukasz Jach (sekretarz)
dr Sabina Koczoń-Zurek
mgr Magdalena Hyla (przedstawicielka doktorantów)
Małgorzata Suda (przedstawicielka studentów psychologii)
Karina Perkowska (przedstawicielka studentów pedagogiki)
Zespół spotykał się 7 razy w pełnym składzie, odbył też spotkanie otwarte ze społecznością
Wydziału (30.01.2015). WZJK monitorował, koordynował i wspierał prace podejmowane w
ramach systemu przez Kierunkowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunkach:
pedagogika, pedagogika specjalna i psychologia. Przewodnicząca WZJK informowała o
efektach pracy Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia oraz o inicjowanych przez ten
zespół zmianach. WZJK konsultował projekty nowej, uczelnianej ankiety ewaluacyjnej zajęć
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dydaktycznych. WZJK zainicjował działania na rzecz rozwijania umiejętności dydaktycznych
doktorantów i młodych nauczycieli akademickich, w postaci warsztatów dydaktycznych.
Na otwartym zebraniu WZJK, będącym spotkaniem Zespołu i władz dziekańskich ze
społecznością Wydziału, omówiono wyniki prac prowadzonych w ramach WSJK i
zainicjowano dyskusję nad zmianami doskonalącym.
Oprócz tego odbyło się kilkanaście spotkań roboczych przewodniczących KZZJK i WZJK, z
czego 5 protokołowanych. Spotkania te poświęcone były sprawom bieżącym i koordynacji
działań podejmowanych w ramach systemu zapewniania jakości kształcenia WPiPS.
Działania podejmowane w ramach WSJK opisane zostały szczegółowo w Raporcie z oceny
własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia, przygotowanym
przez przewodniczącą WZJK oraz w sprawozdaniach Ocena efektów kształcenia na
kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna i psychologia, przygotowanych przez
przewodniczące KZZJK.
Działania przewodniczącej WZJK:
1. reprezentowanie WZJK w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, aktywne
uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach tego zespołu, konsultowanie ankiet i
innych dokumentów uczelnianych;
2. przygotowanie nowelizacji Regulaminu Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
WPiPs, który został zaakceptowany przez Radę Wydziału dnia 29.09.2015 roku;
3. przygotowanie zestawu dokumentów wymaganych dla przeprowadzenia audytu
wewnętrznego, kontrolującego procedury wydziałowego systemu jakości kształcenia;
4. przygotowanie rocznego raportu z oceny własnej WPiPS w zakresie jakości
kształcenia;
5. opracowanie i opublikowanie na stronie WPiPs raportu z wyników ankiety oceny
pracy dziekanatów, która była realizowana w końcu roku akad. 2014/2015;
6. zainicjowanie i koordynacja prac nad dwoma raportami oceny wsparcia
otrzymywanego przez studentów oraz przez doktorantów, przygotowywanymi przez
członkinie samorządu studenckiego (M. Sudę i N. Grabolus) oraz samorządu
doktorantów (M. Hylę);
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sprawozdanie przygotowała

Dr hab. Irena Pilch
Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu
ds. Jakości Kształcenia WPiPs

Katowice, 09.12.2014
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