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Rok akademicki 2014/2015
Lp. Zadanie
Wprowadzone działania
Ocena skuteczności
wprowadzonych rozwiązań
1.
Określanie celów i metod
- powiększenie liczby
Pozytywna
zapewniania i
interesariuszy zewnętrznych
doskonalenia jakości
- częstsze kontakty z
Pozytywna
kształcenia na wybranym
intersariuszami wewnętrznymi
kierunku oraz wdrażanie
(rozmowy ze środowiskiem
działań na rzecz
studentów)
podnoszenia jakości
kształcenia.
Opracowywanie
- zmiany programowe głównie Bez uwag
2.
programów kształcenia
dotyczą ilości realizowanych
i zmian w programach
godzin i wynikają z
kształcenia zgodnie
uwarunkowań
z obwiązującymi aktami
ekonomicznych.
prawnymi oraz
W br. podjęto decyzję –
z uwzględnieniem
wspólną dla wszystkich
oczekiwań rynku pracy,
kierunków- o zmniejszeniu
opinii interesariuszy
liczby godzin z Języka obcego z
wewnętrznych
60 do 30.
i zewnętrznych, a także
wniosków
z monitorowania kariery
zawodowej absolwenta.
3.
Wdrażanie metod
Przeprowadzono analizę kart
Pozytywna
doskonalenia procesu
przedmiotów, zwracając głównie
kształcenia na kierunku, w uwagę na ich adekwatność do
tym m.in. metod i
ogólnego programu kształcenia i
form kształcenia, realizacji oczekiwanych kompetencji
i weryfikacji efektów
absolwenta.
kształcenia, infrastruktury
dydaktycznej
i warunków prowadzenia
zajęć, itp.
4.
Analiza sposobów
Porównanie zgodności z
Bez uwag
weryfikacji zakładanych
wydziałowym systemem
efektów kształcenia na
weryfikacji efektów kształcenia
danych kierunkach.
5.
Nadzorowanie realizacji
Zapewniono zgodność systemu
Bez uwag
systemu akumulacji i
ECTS z obowiązującym
transferu punktów ECTS
Regulaminem Studiów w AJD.
na kierunku i
monitorowanie systemu
przy uwzględnieniu opinii
studentów, doktorantów i
słuchaczy.

6.

7.

8.

Monitorowanie
prawidłowości zasad
oceniania studentów i
doktorantów na kierunku.
Monitorowanie jakości
prac dyplomowych,
rzetelności ich oceniania
na poszczególnych
kierunkach.
Wdrażanie procedur
hospitacji zajęć
pracowników na kierunku.

9.

Inne działania

10.

Uwagi i propozycje

Analiza studenckich opinii

Bez uwag

Wdrażenie uczelnianego
systemu APD oraz zaleceń
wydziałowej Rady ds. Nauki.

Bez uwag

Działanie systematycznie
Bez uwag
realizowane co najmniej raz do
roku (zasada wynika z –
najczęściej- stałych przydziałów
godzin wynikających z
kompetencji pracowników)
Podpisanie umowy patronackiej z Pozytywna
Technikum Fototechnicznym przy
ZSP w Rydułtowach.
Realizacja działań promocyjnych
kierunku.

Brak

Brak

