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SPRAWOZDANIE KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych
Rok akademicki 2015/2016
Lp. Zadanie
Wprowadzone działania
Ocena skuteczności
wprowadzonych rozwiązań
1.
Określanie celów i metod
- kontynuacja współpracy z
zapewniania i
interesariuszami zewnętrznymi i
doskonalenia jakości
zwiększenie liczby kontaktów ze
kształcenia na wybranym
środowiskiem studentów
Pozytywna
kierunku oraz wdrażanie
działań na rzecz
podnoszenia jakości
kształcenia.
Opracowywanie
Bez uwag
- w oparciu o uwagi
2.
programów kształcenia
studentów zwiększono liczbę
i zmian w programach
godzin z przedmiotu
kształcenia zgodnie
„Podstawy grafiki
z obwiązującymi aktami
komputerowej z elementami
prawnymi oraz
technik informatycznych” i
z uwzględnieniem
zlikwidowano „Formowanie
oczekiwań rynku pracy,
otoczenia”. Dodatkowo
opinii interesariuszy
zajęcia z Fotografii (do
wewnętrznych
wyboru) w sem. 5
i zewnętrznych, a także
zredukowano o 1 godz./tyg.,
wniosków
z monitorowania kariery
by kontynuowac je w wym. 1
zawodowej absolwenta.
godz./tyg. w sem.6.

Podjęto także decyzję o
zniesieniu obowiązku
losowania pytań z historii
sztuki podczas egzaminu
licencjackiego i
magisterskiego.

3.

4.

Wdrażanie metod
doskonalenia procesu
kształcenia na kierunku, w
tym m.in. metod i
form kształcenia, realizacji
i weryfikacji efektów
kształcenia, infrastruktury
dydaktycznej
i warunków prowadzenia
zajęć, itp.
Analiza sposobów
weryfikacji zakładanych
efektów kształcenia na

Przeprowadzono analizę efektów
kształcenia w aspekcie
przeprowadzonych zmian
programowych.

Pozytywna

Potwierdzenie zgodności z
wydziałowym systemem
weryfikacji efektów kształcenia

Bez uwag

danych kierunkach.
5.

6.

7.

8.

Nadzorowanie realizacji
systemu akumulacji i
transferu punktów ECTS
na kierunku i
monitorowanie systemu
przy uwzględnieniu opinii
studentów, doktorantów i
słuchaczy.
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

Zapewniono zgodność systemu
ECTS z obowiązującym
Regulaminem Studiów w AJD.

Bez uwag

Kontakty ze studentami

Bez uwag

Wdrażenie uczelnianego
systemu APD.

Bez uwag

Działanie realizowane w systemie
rocznym (konsekwencja
praktycznie stałych przydziałów
godzin wynikających z
kompetencji pracowników)
Realizacja działań promocyjnych
kierunku (Dzień Otwarty).

Bez uwag

Brak

Brak

Pozytywna

