Program naprawczy

z października 2010 roku przyjęty przez WZOJK w

czerwcu/wrześniu 2010 roku:
1. Uzupełnienie sylabusów dla studiów I stopnia (do końca czerwca 2011 roku)
2. Poprawa sylabusów dla studiów I i II stopnia na bazie nowych wytycznych, związanych
nowelizacją ustawy (ewentualnie do końca grudnia 2011 roku)
3. Ujednolicenie gremiów zajmujących się programami kształcenia w skali wydziału (nazwy i
kompetencje) – do końca września 2011 roku
4. Przegląd programów studiów pod kątem znaczącego przekraczania minimów
programowych – do końca czerwca 2011 roku
5. Poprawa metod kształcenia, zwłaszcza w aspekcie oceniania (rok akademicki 2011/12)
6. Uzupełnienie standardów prac licencjackich (koniec czerwca 2011 roku): zakres,
recenzenci itp.
7. WdroŜenie pełnego monitoringu prac magisterskich poza systemem antyplagiatowym (rok
akademicki 2011/12)
8. Poprawa systemu kształcenia ustawicznego (LLL) i informacji o tej formie kształcenia (rok
akademicki 2011/12)
9. Weryfikacja, po monitoringu w roku 2011/12, przedmiotów do wyboru (fakultatywnych)
aby osiągnąć poziom 30 % (czerwiec 2012 roku)
10. W roku akademickim 2011/12 wzmocnić mobilność studentów w przestrzeni krajowej
(np. MOST)
11. Wyraźnie słabą stroną jest „usprzętowienie” – znacząca poprawa jednak będzie moŜliwa
dopiero po przeniesieniu do nowej siedziby (ok. 2014 rok)
12. Zwrócenie uwagi w najbliŜszym roku akademickim na proporcje pracowników
samodzielnych do niesamodzielnych prowadzących wykłady (w tym egzaminy)
13. Powołanie na bazie Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia instytutowych
rad ds. programów kształcenia (do końca czerwca 2011 roku)
14. Wprowadzenia zasad nagradzania najwybitniejszych nauczycieli akademickich –
dwutorowo: nagrody dydaktyczne (Dziekan i Dyrektorzy Instytutów) oraz konkurs na
najlepszego dydaktyka (Samorząd Studencki) – do czerwca 2012 roku
15. Sprawy lokalowo-techniczne w odłoŜeniu do zmiany lokalizacji

Sprawozdanie z jego realizacji przez WZZJK do zimy 2012:
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