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PLAN PRAC  WZDiZJK NA ROK AKADEMICKI 2021/22 1, 2 
 

1. Przegląd i analiza programów studiów 
1.1. Przegląd  i aktualizacja  programów studiów na cykl kształcenia od roku 2022/23  z udokumento-
wanym udziałem interesariuszy zewnętrznych – Kierunkowe Rady Programowe; 

1.2. Aktualizacja danych w przewodnikach dydaktycznych/sylabusach na rok akademicki 2022/23 - 
Kierunkowe Rady Programowe w terminie do końca września 2022r.; 
1.3. Sprawozdanie z weryfikacji osiąganych efektów uczenia się zgodnie z Procedurą weryfikacji osią-
ganych efektów uczenia się Symbol WZDiZJK-WNoZ/1. - Kierunkowe Rady Programowe 
 w terminie do końca września 2022r. 
2. Analiza wyników badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności  osiągania 
zakładanych efektów uczenia się przeprowadzonych wśród studentów, absolwentów oraz interesa-
riuszy 
2.1 Analiza oceny zajęć przez studentów w badaniach ankietowych (Koordynatorzy przedmiotów 
identyfikują problemy zgłaszane przez respondentów i podejmują działania naprawcze. Wnioski prze-
syłane  do WZDiZJK - Kierunkowe Rady Programowe; 
2.2. Wnioski z Rad Pedagogicznych na kierunkach WNoZ - Przewodniczący Rad Pedagogicznych; 
2.3. Wnioski z badań ankietowych wśród potencjalnych pracodawców – Kierunkowe Rady Progra-
mowe; 
2.4. Wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów, badanie potrzeb rynku pracy./ 
Kierunkowe Rady Programowe. 
3. Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich zgodności  z założonymi efek-
tami uczenia się oraz stosowności wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych do ich reali-
zacji: 
3.1. Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych zgodnie z Procedurą przeprowadzania hospitacji 
 i oceny zajęć dydaktycznych / załącznik do Zarządzenia Rektora nr 145/21 z dnia 15.11. 2021r./Wy-
działowy Zespół ds. Hospitacji; 
3.2. Wskazanie przedmiotów proponowanych do hospitacji zajęć na kolejny rok akademicki  
i przekazanie do WZDiZJK; 
3.3.  Wskazanie nauczycieli upoważnionych do przeprowadzenia hospitacji zajęć i przekazanie do 
WZDiZJK; 
3.4. Wskazanie  listy studentów z danego kierunku, którzy są upoważnieni do uczestnictwa w hospita-
cji - w porozumieniu z RUSS/ w terminie do końca maja 2022r.  

 
1 Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 22/20 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/19 Rek-
tora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Uczel-
nianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
2.. Uchwała nr 1/2020 WZDiZJK z dnia 19 października 2021 roku roku w sprawie zatwierdzenia planu prac WZDiZJK  na rok 

akademicki 2021/22 
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3.5. Sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/22. 
4.  Monitoring efektywności wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia:   
4.1 Bieżąca analiza realizowanego planu działania WZDiZJK w ramach spotkań Kierunkowych Rad Pro-
gramowych, Rad Pedagogicznych kierunków studiów, Samorządu Studentów, WZDiZJK; 
4.2. Przedstawienie Dziekanowi propozycji działań  mających na celu podnoszenie jakości kształcenia 
na Wydziale; 
4.3. Przedstawienie Radzie Wydziału , UZDiZJK i publikowanie na stronie www sprawozdania z funk-
cjonowania systemu zarzadzania jakością kształcenia na Wydziale. 
 
Przyjęte terminy posiedzeń WZDiZJK w roku akademickim 2021/22: 19.10.2021, 14.12.2021, 
22.03.2022,  31.05. 2022, 22.09.2022. 
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