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Szanowni Pa ństwo, 

Członkowie Wydziałowej Komisji Jako ści Kształcenia  

na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 
 

zapraszam na posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (w pełnym 

składzie), które odbędzie się 20.09.2018 r. o godzinie 10.00 w sali 310 w Instytucie 

Pedagogiki  i Psychologii (III piętro) ul. Krakowska 11. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WKJK. 

2. Przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdania rocznego z pracy WKJK na WPiA za 

rok akademicki 2017/2018 (Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia (WKJK) Raport Samooceny z Funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na poziomie Wydziału)                        

– referuje przewodnicząca WKJK. 

3. Zaopiniowanie programów kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej – referuje dyrektor IEM. 

4. Wydanie opinii w przedmiocie uruchomienia kursu dokształcającego w zakresie 

przygotowania kandydatów obcokrajowców na studia pierwszego i drugiego stopnia 

na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – referuje dyrektor 

IEM. 

5. Wydanie opinii w przedmiocie uruchomienia kursu dokształcającego w zakresie 

przygotowania kandydatów obcokrajowców do wszczęcia przewodu doktorskiego               

w dziedzinie sztuk muzycznych –  referuje dyrektor IEM. 

6. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych na Wydziale 

Pedagogicznym i Artystycznym: 

      –  studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla absolwentów 

studiów magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

– referuje dyrektor IES. 
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     7. Zaopiniowanie wniosku o przeniesienie w roku akademickim 2018/2019 z semestru 

zimowego na semestr letni przedmiotów: 

– Technologia informacyjna (1 pkt ECTS) – Pedagogika I r. I st., studia stacjonarne                

– ćwiczenia 30 godz. 

– Technologia informacyjna (1 pkt ECTS) – Pedagogika I r. I st., studia niestacjonarne 

– ćwiczenia 10 godz. 

oraz jednoczesne przeniesienie z semestru letniego na semestr zimowy wybranego 

przez studentów przedmiotu z listy Przedmiotów w zakresie wsparcia studentów                 

w procesie uczenia się, o takiej samej liczbie punktów ECTS (1 pkt) – referuje dyrektor 

IES. 

8. Zaopiniowanie modyfikacji planów studiów do realizacji przez studentów 

obcokrajowców od roku akademickiego 2018/2019 – referuje prodziekan ds. 

kształcenia i studenckich. 

9. Sprawy różne. 

 

 

 

 

                                                                 Przewodnicząca  

                                                                 Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia 

                                                            dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska 


