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Szanowni Pa ństwo, 

Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jako ści Kształcenia   

na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

 

Informuję, że III posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia                         

(w pełnym składzie) odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń 

Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK (ul. Krakowska 11, sala 7). 

Posiedzenie zwołuje się w trybie pilnym, wynikającym ze względu na bieżące sprawy, na 

prośbę władz dziekańskich. 

 

Wstępny porz ądek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WKJK (protokół w załączeniu). 

2. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia 

(stacjonarnych) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

3. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia 

(stacjonarnych), profil praktyczny na kierunku Wzornictwo. 

4. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia 

(stacjonarnych) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.  

5. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów jednolitych 

magisterskich  (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Psychologia. 

6. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia (stacjonarnych 

i niestacjonarnych), profil praktyczny na kierunku Praca socjalna. 

7. Zaopiniowanie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia 

(stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Pedagogika, specjalność 

nauczycielska. 

8. Zaopiniowanie zmian w planach i programach studiów  I i II stopnia (stacjonarnych)           

na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
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9. Zaopiniowanie zmian w planach i programach studiów I stopnia (stacjonarnych)             

na kierunku Wzornictwo. 

10. Zaopiniowanie zmian w planach i programach studiów I i II stopnia (stacjonarnych i 

niestacjonarnych), profil praktyczny na kierunku Praca socjalna.  

11. Zaopiniowanie zmian w planach i programach studiów I stopnia (stacjonarnych i 

niestacjonarnych), profil praktyczny na kierunku Kryminologia stosowania. 

12. Zaopiniowanie zmian w planach i programach studiów I i II stopnia (stacjonarnych i 

niestacjonarnych) na kierunku Pedagogika. 

13. Sprawy różne. 

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

 

                                                            dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska         

                                                                   Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia 

 


