Załącznik do Uchwały nr 17/2014
z dnia 05.05.2014 r.

Wnioski wypływające z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości
Kształcenia

I. Monitorowanie wymogów kwalifikacyjnych

Zakład Filologii:
1. Zapoznanie studentów o specjalności filologia angielska

z wybranymi zagadnieniami

omawianymi w ramach kursu „Teaching English to Young Learners”, natomiast studentów
o specjalności filologia germańska z blokiem „Urheberrecht” w ramach kursu „Recht der
digitalen Mediuen.Grundlagen und Praxis”. w celu polepszenia procesu edukacyjnego
poprzez praktyczne sprofilowanie treści nauczania na kierunku. Osoby odpowiedzialne za
realizację wniosku to dr Hanna Szłapka (filologia angielska), prof. Lucjan Puchalski
(filologia germańska) - termin realizacji 31 maja 2014r i dalsze. (wszystkie roczniki)

Zakład Pedagogiki:
1. Przeniesienie z semestru II na semestr III przedmiotu do wyboru

psychologia

społeczna/psychologia kliniczna, wniosek zostanie rozpatrzony ponownie po dostarczeniu
dokumentacji i jej analizie odpowiedzialny kierownik Zakładu termin realizacji czerwiec
2014 r.
2. Połączenie dwóch podobnych przedmiotów diagnoza pedagogiczna dziecka i rodziny i
diagnoza pedagogiczna dziecka realizowanych w III semestrze i ujednolicenie nazwy
przedmiotu na diagnozę pedagogiczną dziecka i rodziny i ustalenie treści do realizacji.
Przedmiot obowiązywałby w semestrze II . Odpowiedzialni dr E. Zieja, dr F. Drejer
termin do końca czerwca 2014r.

III. Ocena informacji o ofercie edukacyjnej i przebiegu promocji

Zakład Filologii:
1. Zaprezentowanie Ŝyciorysów kadry naukowej na stronie internetowej naszej uczelni odpowiedzialni kierownicy zakładu, termin do 31.05.2014 r.
2. Wykonanie prezentacji promującej germanistykę odpowiedzialny dr Stefan Ludwin,
termin do końca maja 2014r i anglistykę odpowiedzialny mgr Janusz Duszenko, termin
do końca maja 2014r.

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
1. Zmobilizowanie

studentów

do

współpracy

z

jeleniogórską

mutacją

„Gazety

Wrocławskiej” odpowiedzialna osoba to dr hab. Aleksander Woźny termin do końca
czerwca 2014 r i dalsze.
2. Wyłączenie z procedury III akcji: :drzwi otwarte” i skoncentrowanie działań
promocyjnych podczas targów edukacyjnych.

Zakład Pedagogiki
1. Aktualizowanie na bieŜąco Tablic informacyjnych w Zakładzie; osoby odpowiedzialne –
mgr Wioletta Gardecka , mgr Krystyna Morman. (Zakład Pedagogiki)
2. Wzbogacić stronę internetową Wydziału informacjami dotyczącymi wydawnictw
wydziałowych, konferencji naukowych, działalności Uniwersytetu Dziecięcego, do
informacji o formach kształcenia (studia podyplomowe, kursy) dołączyć krótki opis;
odpowiedzialni dr Krzysztof Zajdel. mgr Stanisław Gola, termin realizacji do końca maja
2014 r.

