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Zalecenie nr 2/2014 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

 

dotyczące: funkcjonowania Wydziałowych Zespołów Audytu Dydaktycznego. 

 

Zadania Wydziałowych Zespołów Audytu Dydaktycznego zostały opisane w §16 

zarządzenia Rektora AGH nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku. Zarządzenie nie 

podaje szczegółowo zasad działania zespołów, celowo pozostawiając ich 

doprecyzowanie Wydziałom. W szczególności zarządzenie nie określa, kto kieruje 

pracą Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego. Możliwe są różne rozwiązania, 

w zależności od decyzji Wydziału: 

o zespół może powołać swojego przewodniczącego, 

o dziekan powołując zespół wyznacza przewodniczącego. 

 

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego zajmuje się głównie oceną przebiegu 

procesu kształcenia, a Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia organizacją systemu 

jakości kształcenia oraz oceną jego skuteczności.  

 

WZAD z definicji ma zadania mniej ustrukturyzowane niż WZJK i w większym 

stopniu sam powinien inicjować działania usprawniające dydaktykę np. poprzez 

spotkania z prowadzącymi i studentami, przedstawicielami samorządu, kół 

naukowych, przeprowadzanie dodatkowych ankiet, analizę wskaźników liczbowych 

wydziału i inne działania mogące ujawnić ograniczenia wpływające na proces 

kształcenia. 
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Część wydziałów wypracowała już własną praktykę w zakresie pracy zespołu. 

Opierając się na §16 wzmiankowanego zarządzenia można przedstawić kilka 

wytycznych dotyczących pracy Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego. 

 

1. Zespół powinien monitorować realizację procesu kształcenia na każdym kierunku 

na wydziale. Oznacza to, że powinien zbierać informacje na temat zgodności 

prowadzonych zajęć z sylabusami oraz z programem studiów danego kierunku. 

W szczególności zespół powinien zwracać uwagę na: 

o występujące w programach kształcenia niekonsekwencje (materiał 

powtarzający się w kilku modułach; niewłaściwą kolejność realizacji modułów 

lub tematów; brakujące zagadnienia, które powinny znaleźć się w programie 

kształcenia), 

o poprawność przygotowania sylabusów, 

o zgodność punktów ECTS przypisanych modułom z rzeczywistym obciążeniem 

pracą studentów, 

o zgodność realizowanych efektów kształcenia z deklarowanymi w sylabusach, 

o pokrycie kierunkowych efektów kształcenia przez efekty modułowe, 

o poprawność procedury dyplomowania oraz jej spójność w skali wydziału, 

o prawidłową realizację praktyk zawodowych i dyplomowych. 

 

2. Zaobserwowane nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia (nieadekwatne 

przyporządkowanie ECTS, nieprawidłowa kolejność modułów w planie studiów itp.) 

zespół zgłasza Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia. 

 

3. Zespół powinien monitorować stan oraz fachowość kadry prowadzącej zajęcia. 

Oznacza to kontrolę podstawowych wskaźników liczbowych dotyczących liczby 

studentów oraz liczby prac inżynierskich i magisterskich przypadających na jednego 

samodzielnego i niesamodzielnego pracownika naukowego. Zespół powinien również 

zwracać uwagę na kwalifikacje osób prowadzących zajęcia tak, aby nie zdarzały się 

sytuacje, w których prowadzenie zajęć powierzane jest osobom nie posiadającym 

właściwego przygotowania do realizacji zajęć z danego przedmiotu. 

 

4. Zespół powinien monitorować infrastrukturę mającą zapewnić realizację 

programu kształcenia (w tym wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, sal 

komputerowych itp.). W sytuacji zauważonych braków utrudniających  realizację 

programu kształcenia zespół powinien wnioskować do dziekana wydziału 

o przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji. 

 

5. Zespoły audytu dydaktycznego powinny również prowadzić badania ankietowe 

oceniające programy kształcenia. Zgodnie z §8 zarządzenia Rektora AGH nr 23/2013 

z dnia 27 maja 2013 roku badaniom takim poddaje się każdy moduł nie rzadziej niż 

raz na cztery lata oraz obligatoryjnie po pierwszym roku od wprowadzenia danego 

modułu lub po zmianie prowadzącego. 

 



6. Zespoły audytu powinny również okresowo dokonywać przeglądu sylabusów 

sprawdzając: 

o spójność kierunkowych i modułowych efektów kształcenia (szczególnie 

istotne po zmianie prowadzącego, który może z sylabusu modułu usunąć 

efekt ważny z punktu widzenia efektów kierunkowych), 

o prostotę i zrozumiałość sformułowań, 

o zgodność zapisów w sylabusach z obowiązującymi przepisami 

(w szczególności dotyczy to zasad zaliczania modułu oraz zasad wyliczania 

oceny końcowej). 

 

 


