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Rekomendacje WKJK - rok akademicki 2018/2019
-

Promocja Wydziału i kierunków kształcenia.

-

Monitorowanie

poprawności

i

sposobu

prowadzenia

dokumentacji

studiów

doktoranckich.
-

Wdrożenie jednolitego sposobu archiwizowania prac etapowych studentów.

-

Wypracowanie systemu ankietyzacji (ocena uzyskanych efektów kształcenia przez
studentów kończących cykl kształcenia) na Wydziale.

-

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do wszystkich Instytutów na Wydziale.

-

Zgłoszenie władzom centralnym potrzeby opracowania aplikacji elektronicznej
w systemie wirtualnej uczelni, umożliwiającej wpisywanie dorobku dydaktycznego
i organizacyjnego na bieżąco przez pracownika oraz możliwości jego całościowego
zaciągania w przypadku konieczności przygotowania, np. sprawozdania 3-4 letniego
z oceny nauczyciela akademickiego, tak jak to się dzieje w przypadku dorobku
naukowego (odtwarzanie danych z 3-4 lat, przy takim natłoku informacji powoduje
duże utrudnienia dla pracownika i jest bardzo czasochłonne).

-

Przedstawienie

pracownikom

na

naukowo-dydaktycznym

początku

roku

akademickiego 2018/2019 całościowego terminarza dotyczącego terminowych
sprawozdań i składania wniosków (np. rocznych sprawozdań indywidualnych,
sprawozdań z badań, innych sprawozdań, terminów składania wniosków na badania,
wniosków

wydawniczych

powszechnie

dostępnym,

i

innych).
np.

na

Terminarz
stronach

powinien

www

być

Wydziału.

dokumentem
Jest

wysoce

nieprofesjonalną praktyką zaskakiwanie pracowników terminem sprawozdania
z dnia na dzień, wyznaczeniem bardzo krótkich terminów 2-3 dniowych na
opracowanie dużych sprawozdań np. 3 lub 4 letnich, zadawanie wykonania
sprawozdania na weekend (weekend to czas, w którym

pracownik ma prawo i

obowiązek wypocząć) albo sporządzania sprawozdań w
semestralnej itd.
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środku

przerwy
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-

Wyłanianie opiekunów roku dla studentów I roku studiów Kierunek: Pedagogika
spośród pracowników Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Edukacji
Szkolnej. W roku akademickim 2017/2018 stosowaną praktyką było wyłanianie
opiekunów roku tylko z IES (informacje dostępne w sprawozdaniu przedaudytowym).

-

Wykaz osób będących opiekunami roku powinien być dostępny (dla pracowników
i studentów) w Instytutach oraz powinien być zamieszczony na stronie www Wydziału
bądź wirtualnej uczelni.

-

Ze względu na remont i brak gablot informacyjnych, plany zajęć dydaktycznych
powinny być dostępne w systemie wirtualna uczelnia i na stronie www
Wydziału/Instytutów.

-

Prezentowanie studentom modułów fakultatywnych lub przedmiotów wsparcia
studentów realizowane powinno być przez pracowników prowadzących dany
przedmiot, a nie przez opiekunów roku.

-

Ujednolicenie

kryteriów

przyznawania

seminariów

w

Instytucie

Pedagogiki

i Psychologii oraz Instytucie Edukacji Szkolnej na kierunku: Pedagogika.
-

Rozpatrzenie możliwości obniżenia pensum godzinowego osobom pełniącym różne
funkcje i nie pobierających z tego tytułu dodatku finansowego.
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