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Wnioski wypływające z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości  

Kształcenia 

 

I Monitorowanie Wymogów Kwalifikacyjnych - brak wniosków  

 

II Ocena bieŜącej i nowej oferty edukacyjnej  

Zakład Filologii  

1. Wprowadzenie na  filologii angielskiej i germańskiej, po uprzednim uzyskaniu zgody władz 

uczelni,  obligatoryjnych zajęć wyrównawczych z języka docelowego (semestr 1 i 2) w ramach 

gramatyki i sprawności zintegrowanych. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie efektów 

kształcenia do w/w zajęć to dr Krzysztof Kowalczyk –Twarowski, termin realizacji 30 

września 2014r, natomiast ostateczny termin wprowadzenia zajęć to rok akademicki 

2015/2016.  

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej : 

1.   Wprowadzenie nowych przedmiotów ogólnouczelnianych w wymiarze 15 godzin z 1 pkt 

ECTS jak: 

- marketing polityczny, komunikowanie polityczne, komunikowanie międzynarodowe- 

    przygotowanie: dr K. Giereło-Klimaszewska, 

-  media w regionie, kultura w regionie - przygotowanie: prof. A. Woźny,  

- komunikowanie międzykulturowe - przygotowanie dr O. Tarasewicz-Gryt,  

- organizacja eventów przygotowanie dr O. Tarasewicz - Gryt. - Termin realizacji  rok     

akademicki 2015/2016. 

2. Przeprowadzić z udziałem studentów szeroką promocję nowo wprowadzanych przedmiotów 

ogólnouczelnianych , odpowiedzialni - kierownik zakładu, termin realizacji rok akademicki 

2014/2015. 

 

 III. Ocena informacji o ofercie edukacyjnej i przebiegu promocji 

Zakład Pedagogiki: 

1. Uzupełnienie strony internetowej uczelni o informacje dotyczące pracowników uczelni, 

dokonaniach, wydawnictwach, targach edukacyjnych, dniach otwartych, osoby 

odpowiedzialne: dr K. Zajdel, mgr S. Gola. Usprawnić współpracę z Biurem Promocji uczelni 

w tej kwestii. Termin realizacji do końca czerwca 2014r. 

Zakład Filologii: 

1. Przeprowadzić rozeznanie dotyczące  propozycji pozycjonowania strony uczelni na stronach 



internetowych Google, Facebook w okresie rekrutacji studentów - od marca do czerwca i od 

sierpnia do września kaŜdego roku akademickiego, w porozumieniu z Biurem Promocji 

uczelni. Odpowiedzialny – kierownik Zakładu. 

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej : 

1. Strona internetowa www WNHiS powinna być bardziej dynamiczna, aby stała się prawdziwym 

kanałem informacyjnym. NaleŜałoby wyeksponować dorobek oraz efekty pracy studentów, 

takie jak warsztaty telewizyjne, reportaŜe, fotografie (po konsultacji z wykładowcami), 

odpowiedzialni kierownik zakładu z wykładowcami; termin realizacji październik 2014 r. 

 

IV. Analiza obciąŜeń dydaktycznych 

V. Analiza zapotrzebowania na realizację zajęć dydaktycznych 

VI. Planowanie polityki kadrowej 

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  

1. Włączyć w karty przedmiotu efekt kształcenia dot. poprawność językowej studentów. 

Odpowiedzialne osoby to wykładowcy prowadzący przedmioty, w których występują projekty 

i dyskusje - termin realizacji cały rok akademicki i dalsze. 

Zakład Pedagogiki  

1. Pozyskanie w drodze konkursu nauczyciela z tytułem dr hab. lub prof. z pedagogiki 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej, termin realizacji koniec lipca 2014, osoba odpowiedzialna 

 dr L. Albański. 

2.  Pozyskanie nauczycieli, pedagogów do prowadzenia przedmiotów jak: socjoterapia, plastyka, 

zajęć arteterapii, metody Montessori, metodyki pracy resocjalizacyjnej w środowisku 

otwartym i zamkniętym, termin realizacji koniec września 2014 r. odpowiedzialni: 

dr L. Albański i mgr Z. Zieja  

3.  W miarę moŜliwości naleŜy zmniejszyć liczbę przedmiotów do realizacji przypadających na 

jednego nauczyciela akademickiego, termin realizacji do końca września 2014r;  

odpowiedzialni dr L. Albański i mgr Z. Zieja.  

 

 

VII. Ocena stopnia zgodności uzyskania efektów kształcenia z zakładanymi 

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

1.  Zmniejszyć ilość efektów kształcenia w kartach przedmiotu, gdyŜ realizację nie wszystkich 

z podanych przez wykładowcę efektów udowadniają realizowane prace projektowe, pisemne 

czy wizualne. Termin realizacji styczeń 2015r, odpowiedzialny kierownik zakładu. 

2. Wypracowanie i wdroŜenie procedur zachęcających studentów do szerokiego udziału 

w ocenianiu realizacji efektów wskazanych w kartach przedmiotu przez  nauczyciela 

akademickiego - zachowanie formy elektronicznej ankiety  i zmodyfikowanie  jej obecnej  



wersji- odpowiedzialni kierownicy zakładu, termin realizacji do 31.01.2015 r. Wniosek został 

zaproponowany przez studentów – interesariuszy wewnętrznych. 

Zakład Pedagogiki 

1.  Dopracować w matrycy odniesień kierunkowych do efektów obszarowych specjalności 

nauczycielskie termin realizacji do końca czerwca 2014r odpowiedzialne osoby: dr F. Drejer, 

mgr Z. Zieja 

2.  Przeprowadzić analizę kart przedmiotowych  pod względem poprawności zawartych w nich 

treści nauczania  zgodnie z obowiązującym modułem, termin realizacji do końca czerwca 

2014r , odpowiedzialny mgr Z. Zieja. 

Zakład Filologii 

1.  Przeprowadzić szkolenie wykładowców w zakresie pomiaru dydaktycznego i narzędzi – 

szczególnie w zakresie zajęć z praktycznej nauki języka i wykładów, osoba 

odpowiedzialna  prof. A. Michońska –Stadnik, termin realizacji 30 czerwca 2014 r. 

2.   Wprowadzenia kryteriów oceny umiejętności językowych studentów według dokumentów 

Rady Europy, szczególnie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; osoba 

odpowiedzialna prof. A. Michońska – Stadnik, termin realizacji 30 września 2014 r. 

 

VIII. Ocena Jakości i przebiegu procesu kształcenia 

Zakład Pedagogiki  

1.  Dokonać wnikliwej analizy stosowanych metod projakościowych m.in. przy realizacji prac 

dyplomowych, termin realizacji do końca września 2014r , odpowiedzialni mgr Z. Zieja 

i promotorzy prac dyplomowych. 

 

Ostatni wspólny wniosek dot. X procedury Ocena oferty pozadydaktycznej (koła naukowe, 

współpraca z samorządami)      

1. Organizować  regularne spotkania opiekunów roku ze studentami celem wymiany  informacji 

dot.  działalności dydaktycznej i funkcjonowania studentów i uczelni - termin w ciągu całego 

roku akademickiego i dalsze, odpowiedzialni kierownicy Zakładów i opiekunowie roku.  

 


