Zakres kompetencji oraz regulamin pracy
Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Kierunkowych Komisji Dydaktycznych
oraz
Komisji Oceny Jakości Kształcenia
na Wydziale Chemicznym PŁ
§1
1. W celu realizacji zadań związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia obejmującym pełny cykl kształcenia Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej powołuje Wydziałową Komisję Dydaktyki i Jakości Kształcenia (WKDJK) . W szczególności do zadań WKDJK należy:
a) opracowanie i wdrożenie polityki ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz skutecznych i przejrzystych procedur dotyczących:
- opracowywania nowych programów kształcenia wspólnie z przedstawicielami pracodawców w oparciu o efekty kształcenia, Krajowe Ramy Kwalifikacji i oczekiwania rynku pracy,
- zatwierdzania, monitorowania oraz doskonalenia programów kształcenia,
- oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału,
b) opracowanie mechanizmów zarządzania, monitorowania działania oraz doskonalenia
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
c) analiza danych w zakresie:
- oferty edukacyjnej oraz trendów w tym zakresie na rynku krajowym oraz zagranicznym,
- populacji i poziomu przygotowania kandydatów na studia,
- populacji studentów,
- stopnia osiągania efektów kształcenia studentów oraz innych osób korzystających z ofert
edukacyjnej,
- oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i wspomagania dydaktyki,
- zadowolenia pracodawców zatrudniających absolwentów i inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału ,
d) przygotowanie założeń do strategii jednostki w obszarze kształcenia,
e) opracowanie, na podstawie wytycznych Dziekana, Rady Wydziału oraz Komisji Strategii,
koncepcji rozwoju kierunków,
f) opiniowanie programów kształcenia opracowanych przez Kierunkowe Komisje Dydaktyczne oraz zmian w tych programach,
g) opiniowanie tematów prac dyplomowych zgodnych z efektami kształcenia określonymi
dla danego kierunku i poziomu kształcenia.
2. W skład WKDJK wchodzą:
- przewodniczący - prodziekan właściwy ds. kształcenia
- zastępca przewodniczącego – prodziekan właściwy ds. jakości
- koordynatorzy Kierunkowych Komisji Dydaktycznych
- kierownik Studiów Doktoranckich

- dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Wydziału właściwi ds. dydaktycznych
- przedstawiciele studentów (I, II i III stopnia)
§2
1. Dziekan Wydziału Chemicznego powołuje Kierunkowe Komisje Dydaktyczne w celu realizacji następujących zadań:
- opracowania i monitorowania kierunkowych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji
- opracowania i monitorowania programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem
kierunkowych efektów kształcenia, metod weryfikacji efektów kształcenia oraz obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych
- weryfikacji sposobu wyznaczania punktów ECTS z uwzględnieniem nakładu pracy własnej, prawidłowe przyporządkowanie punktów ECTS do efektów kształcenia w przedmiocie/module
- inicjowania i nadzorowania zmian w programach kształcenia.
- określania i weryfikacji zakresu tematycznego egzaminu dyplomowego
- prowadzenia i nadzorowania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie opiniowania i weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia oraz programów kształcenia w celu ich doskonalenia i dostosowywania do potrzeb rynku pracy
- badanie oferty edukacyjnej w kraju i za granicą (dla kierunku)
§3
1. Pracami Kierunkowej Komisji Dydaktycznej kierują Koordynatorzy Kierunków, którzy są
członkami KDiJK, nadzorują i inicjują prace Komisji Kierunkowych oraz przekazują do
KDiJK informacje o postępach prac.
§4
1. W celu nadzorowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Dziekan
powołuje Komisję Oceny Jakości Kształcenia. Do zadań Komisji należy:
- opracowanie mechanizmów nadzorowania WSZJK,
- monitorowanie różnych aspektów działalności dydaktycznej wydziału,
- analiza danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
- analiza danych w zakresie zadowolenia studentów z oferty edukacyjnej oraz warunków
studiowania,
- ocena zasobów naukowych i dydaktycznych oraz efektywność ich wykorzystania,
- zalecanie WKDJK wprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzorowanie wdrożenia tych działań,
- sporządzanie rocznych i wieloletnich raportów zbiorczych,
- sporządzanie raportów podsumowujących zawierających wnioski z oceny działania systemu oraz wskazywanie jego słabych i mocnych stron, a także wskazujące najlepsze praktyki
stosowane na Wydziale.
§5

1. Na potrzeby prac WKDJK tworzy się na platformie WIKAMP grupę i zobowiązuje członków Komisji do aktywnego korzystania z tej formy współpracy.
2. Głosowania w sprawach:
- opiniowania programów kształcenia,
- opiniowania tematów prac dyplomowych,
- innych, za zgodą wszystkich członków WKDJK,
mogą odbywać się za pośrednictwem jednolitego systemu poczty elektronicznej PŁ (głosowanie wspomagane elektronicznie).

