Załącznik do Uchwały nr 20/2015 RWNHiS
z dnia 15.06.2015 r.

WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE Z PROTOKOŁU WYDZIAŁOWJ KOMISJI
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I.

Monitorowanie wymogów kwalifikacyjnych.

Zakład DziKS: W miarę możliwości angażowanie praktyków do działalności
dydaktycznej kierunku.
Zakład Filologii: Przygotowanie nowych sylabusów lub korekta już istniejących na
specjalności filologia germańska w celu zmiany profilu tej specjalności na praktyczny.
Odpowiedzialni – kierownik Zakładu i prof. L. Puchalski, termin realizacji: 30 maja 2015.

II.

Ocena bieżącej i nowej oferty edukacyjnej.

Zakład Filologii: Wystąpienie do Rady Wydziału o rozdzielenie wykładów z
przedmiotów ogólnouczelnianych typu psychologia, teoria komunikacji czy filozofia według
potrzeb wydziałów. Odpowiedzialna dr B. Telążka, termin: Rada Wydziału czerwiec 2015
Zakład Pedagogiki: Uruchomienie nowego kierunku praca socjalna – odpowiedzialny prof.
M. Kowalski, termin: kwiecień 2016.
2. Utworzenie i uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie logopedii z terapią
pedagogiczną – odpowiedzialna dr A. Dzikomska-Kaczan, termin: kwiecień 2016.

III.

Ocena informacji o ofercie edukacyjnej i przebiegu promocji.

Zakład DziKS: Wzbogacenie działań związanych z budowaniem pozytywnego
wewnętrznego wizerunku Uczelni poprzez dalsze prace w budowaniu ceremoniału
ogólnouczelnianego, włączanie do wspólnych działań studentów i nauczycieli, tak w sferze
edukacyjnej jak i rozrywkowej; poszerzanie współpracy z wydawnictwami naukowymi w
których publikowane są prace studentów Wydziału - odpowiedzialni: kierownicy Zakładów,
samorząd studencki i dział promocji, termin realizacji: rok akademicki 2015/2016 i kolejne.
Nasilanie działań promocyjnych z udziałem studentów (wizyty w szkołach średnich,
przygotowywanie przez studentów informacji w regionalnej prasie i telewizji, udział w
audycjach Muzycznego Radia) - odpowiedzialni: kierownicy Zakładów, dział promocji.
Termin realizacji: rok akademicki 2015/2016 i kolejne.
Pozyskiwanie informacji nt. działalności pozakursowej i organizacyjnej dotyczącej danego
kierunku i dzielenie się nimi pracowników dydaktycznych poszczególnych kierunków z
kierownikami zakładów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Wydziału.
Wszystkie Zakłady (ponowienie wniosku z ubiegłego roku): Umieścić na stronie Wydziału
biogramów wykładowców. Odpowiedzialny – dział promocji.

IV.
V.
VI.

Analiza obciążeń dydaktycznych pracowników.
Analiza zapotrzebowania na realizację zajęć dydaktycznych.
Planowanie polityki kadrowej.

Zakład Pedagogiki: Dokonanie zmian w katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych
swobodnego wyboru realizowanych przez nauczycieli z Zakładu Pedagogiki. Odpowiedzialny
– kierownik Zakładu oraz Zespół, termin realizacji: grudzień 2015 r.
Uruchomienie ofert studiów z zakresu pedagogiki w ramach formuły 26 plus w roku
akademickim 2016/2017. Odpowiedzialny kierownik Zakładu, termin przygotowania
dokumentacji – listopad 2015 r.
Wszystkie Zakłady: Przeprowadzenie konkursów na stanowiska wykładowców według
zapotrzebowania poszczególnych Zakładów. Odpowiedzialny Dziekan WNHiS, do: IX 2015
VII.

Ocena stopnia zgodności uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi

Zakład DziKS: Ograniczanie ilości literatury podstawowej odpowiednio do wymagań
przedmiotowych. W tym zakresie istnieje przestrzeń do ciągłego doskonalenia programów
kształcenia. Odpowiedzialni wszyscy wykładowcy, termin realizacji: rok akademicki
2015/2016
Wydziałowa Komisja ds. ZJK: Rozszerzenie zasobów wirtualnego dziekanatu o karty
przedmiotu i inne dane ważne dla studentów, a także o dostęp wykładowców do wyników
ankiet studentów z ocenami zajęć. Uwaga: Wyłącznie po zalogowaniu do systemu; termin
realizacji: rok akademicki 2015/2016. Odpowiedzialni: sekcja informatyczna Uczelni.
IX.

Ocena warunków realizacji procesu kształcenia.

Zakład Pedagogiki: Doposażenie w komputery sal 111 i 113.
akademicki 2015/2016
X.

Termin realizacji – rok

Ocena oferty pozadydaktycznej (koła naukowe, współpraca z samorządem).

Zakład Filologii: Założenie literackiego koła naukowego na filologii angielskiej oraz
reaktywacja literackiego koła naukowego na germanistyce. Odpowiedzialni – prof. Bruś, dr
Kowalczyk-Twarowski (FA), dr Zaprucki (FG), termin realizacji: do końca semestru.

