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Plan działań - rok akademicki 2018/2019 

 

1. Opiniowanie zmian w dokumentacji studiów skierowanych do Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia  

2. Opiniowanie planów studiów i programów kształcenia skierowanych do Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia na kolejny rok akademicki 2019/2020 

3. Monitorowanie wdrożenia zaleceń po weryfikacji dokumentacji studiów doktoranckich przez 

WKJK (zalecenia - protokół z dnia 26.01.2018 r.) 

4. Monitorowanie dokumentacji studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku: 

Pedagogika, Kryminologia, Praca socjalna) i wdrożenia zaleceń po audycie wewnętrznym 

(zalecenia  - raport z oceny wewnętrznej nr 8/2018 z dnia 17.04.2018 r. przeprowadzonej przez 

Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia oraz  plan naprawczy z dnia 27.06.2018 r.)  

5.Monitorowanie ewaluacji oceny nauczycieli akademickich i pracowników administracji  

6. Monitorowanie dokumentacji Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia na WPiA 

7. Monitorowanie dokumentacji z działalności studenckich kół naukowych, funkcjonujących na 

Wydziale (analiza sprawozdań opiekunów kół naukowych) 

8. Monitorowanie dokumentacji dotyczącej publikacji i wspólnych publikacji (z nauczycielami 

akademickimi) oraz innej aktywności naukowej studentów, doktorantów  i słuchaczy  

9. Monitorowanie dokumentacji dobrych praktyk w poszczególnych Instytutach/Zakładach 

10. Monitorowanie opracowania sprawozdania/raportu na temat współpracy międzynarodowej na 

Wydziale/w Instytutach, między innymi wykazu zagranicznych instytucji, z którymi współpracują 

pracownicy Wydziału (zalecenie - raport z oceny wewnętrznej nr 8/2018 z dnia 17.04.2018 r. 

przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia) 

11. Upowszechnianie wyników oceny jakości funkcjonowania Wydziału (badania ankietowe 

przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi i studentów) - raport końcowy  

12. Monitorowanie wypracowania ujednoliconych mechanizmów przydziału seminariów 

dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku: Pedagogika (rekomendacje WZds.OJK) 
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13. Koordynowanie przygotowania Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia 

14. Opracowanie rekomendacji dla Władz Wydziału i Instytutów na rok akademicki 2019/2020 

15. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia  w roku akademickim 2018/2019 

 


