
DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

15 listopada 2022 r.  

 

PROGRAM  

9.00-10.30  

Jakość kształcenia akademickiego po ewaluacji działalności naukowej  

– wyzwania i ograniczenia tworzenia kierunków studiów  

Miejsce: AULA w bibliotece, ul Szymanowskiego  

Panelowe spotkanie społeczności akademickiej z osobami zaangażowanymi w przygotowywanie 

dokumentacji tworzonych i modyfikowanych kierunków studiów (prorektorzy, dyrektorzy kolegiów, 

kierownicy i zastępcy podstawowych jednostek organizacyjnych, przewodniczący rad kierunków, 

pracownicy administracji odpowiedzialni za jakość i organizację kształcenia, samorządy studenckie 

kolegiów). 

W problematykę wprowadzą: JM Rektor, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Kierownik Działu 

Jakości i Organizacji Kształcenia, Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, reprezentantka Samorządu 

Studenckiego. 

11.00 – 12:30  

Czym jest jakość kształcenia i jak ją rozwijać w kolegium? 

Posiedzenia rad kolegiów z udziałem reprezentacji studentów (samorząd kolegium, starostowie 

kierunków/roczników, inne zainteresowane osoby np. opiekunowie roczników). Tematyka spotkań 

będzie obejmowała wybrane zagadnienia dotyczące jakości kształcenia, m.in.: regulamin studiów, socjalne 

i naukowe wsparcie studentów, praktyki, godzenie studiów z pracą. 

Kolegium I, miejsce: Aula w bibliotece, ul. Szymanowskiego 3 

Kolegium II, miejsce: Aula Atrium, ul. Chodkiewicza 

Kolegium III, miejsce: Aula 02, ul. Kopernika 

Kolegium IV, miejsce: Aula, ul. Weyssenhoffa 

13.30 – 15:30 

Studenci i nauczyciele akademiccy – spotkania i warsztaty poświęcone tematyce 

jakości kształcenia  

I. Nauczyciele akademiccy  
Warsztaty i dyskusje  polegające na wymianie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki 

akademickiej.  Do udziału zapraszamy osoby, które chciałyby wymienić się doświadczeniami 

w zakresie tematu spotkania, porozmawiać o tym, jakie metody i techniki pracy dydaktycznej 

wykorzystują, zapoznać się z pomysłami innych, porozmawiać o dydaktyce akademickiej. 

 Jak wykorzystywać techniki komunikacyjne na zajęciach 

dydaktycznych – dr Monika Opioła-Cegiełka 

 Myślenie wizualne – rysunek w pracy wykładowcy – wstęp do 

warsztatów – dr Anita Kubanek  

 Szanse wykorzystania tutoringu w pracy dydaktycznej –  

dr Katarzyna Chmielewska, dr Anna Rutkowska 



 Nowe technologie wykorzystywane podczas walidacji efektów uczenia 

się (w zakresie sprawdzania stopnia osiągniecia efektów) – mgr Miłosz 

Chruściel  

 Jak pracować nad kondycją własnego głosu – ćwiczenia dotyczące 

emisji głosu – mgr Tomasz Kotwica 

 

II. Studenci  
Spotkania i warsztaty dla studentów z udziałem zaproszonych nauczycieli akademickich i 

pracowników wybranych działów uczelni 
 

 Warsztat pisania streszczeń prac dyplomowych i abstraktów 

 Mam kwalifikacje, zasoby i talenty – pisanie listu motywacyjnego  

 Możliwość pozyskiwania zewnętrznych stypendiów i środków na 

badania (dla studentów i doktorantów) 

 Ankietyzacja– dlaczego to jest ważna i komu służy? 

 Narzędzia technologiczne i informatyczne wspomagające studiowanie 

(np. Canva) 

 

18:00  

zakończenie i podsumowanie Dnia Jakości/Koncert 
Podziękowania dla nauczycieli akademickich i studentów szczególnie zaangażowanych w organizację 

dydaktyki i wsparcie dla społeczności akademickiej oraz osób potrzebujących pomocy  w czasie pandemii 

i w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie.  

Koncert dla zaproszonych gości.  

 

Dzień Jakości Kształcenia JM Rektor ogłasza dniem wolnym od planowanych zajęć 

dydaktycznych.  

Na spotkania panelowe, warsztaty i do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych rozwojem uczelni, dydaktyką akademicką oraz doskonaleniem 

własnych kompetencji.  

 

Rejestracja na spotkania warsztatowe dla nauczycieli i studentów  zostanie 

uruchomiona we czwartek 27 października.  

 

 


