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REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu

CEL

I.
Podniesienie
jakości
programów
studiów
A.
stacjonarnych
I i II stopnia
B.
niestacjonarnych I i II
stopnia

PROPONOWANE DZIAŁANIA
POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW /
POZIOM UCZELNI
INSTYTUTÓW)
Zadanie
Odpowiedzialny
Zadanie
Odpowiedzialny

- zwiększenie
oferty zajęć do
wyboru na
wszystkich
stopniach i formach
studiów,
- wprowadzenie
fakultetów o
charakterze
międzykierunko wym,
- możliwość
zgłoszenia przez
pracownika
własnego
przedmiotu.

Dziekan
Wsparcie w działaniach
/odpowiedni organ wydziałowych
Samorządu
Studentów /
kierownik /
opiekunowie lat

RJK -Biuro RJK;
odpowiedni
organ
samorządu
studentów

Termin
realizacji

Proces ciągły

Wskaźnik /
rezultat

- zwiększona oferta
zajęć do wyboru –
raport WZOJK, programy i sylabusy dostępne w
jednostkach.
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II.
Podniesienie jakości
kształcenia na
studiach
A. stacjonarnych I i II
stopnia
B. niestacjonarnych I i
II stopnia

.

- podjęcie działań na
Dziekan; WZZJK,
rzecz wprowadzenia
WZOJK;
metod kształcenia
rozwijających
kreatywność i
aktywność studentów,
- nadanie zajęciom
dydaktycznym
charakteru bardziej
praktycznego,
- lepsze dostosowanie
metod kształcenia i
oceniania do założonych
efektów kształcenia,
- działania wpływające
na rozwijanie
umiejętności
dydaktycznych
pracowników (szkolenia,
kursy),
- uzupełnienie bazy
dydaktycznej – laptopy,
magnetofony,
projektory, pulpity.

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

RJK – Biuro RJK

Działania
ciągłe

- udokumentowane
zmiany w metodach
kształcenia i
oceniania,
- liczba
zorganizowanych
szkoleń,
- protokoły z
hospitacji.

III.
Poprawa organizacji - respektowanie zasad
procesu kształcenia na higieny pracy
studiach
umysłowej(przemienniestacjonarnych
ność wykładów i
ćwiczeń w danym dniu,
zachowanie
rytmiczności układu
zajęć z przedmiotu w
obrębie danego
semestru),
- poszerzanie zasobów
księgozbioru,
- przygotowanie oferty
zajęć do wyboru.

Dziekan; WZZJK,

WZOJK

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

RJK - Biuro RJK;

Działania
ciągłe

- raport WZOJK dot.
planowania
harmonogra mów i organizacji
zajęć
- raport WZOJK dot.
dostępności
materiałów
dydaktycznych w
bibliotekach i na
platformach elearningowych.

IV.
Promowanie działań
projakościowych
wśród społeczności
akademickiej

- upowszechnienie
informacji o wynikach
ankiet, działań WZZJK,
WZOJK,
- realizacja konferencji
ABC jakości kształcenia
na WPA w Kaliszu,
- teledysk,
- słownik jakości
kształcenia.

Dziekan; WZZJK,
WZOJK

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

RJK -Biuro RJK;

- publikacja wyników
Proces ciągły badań na stronach
wydziałowych
- informacje o
działaniach
projakościowych na
portalach
społecznościowych i
stronach
internetowych itd.
- informowanie
studentów i
pracowników o
przeprowadzanych
ankietach na
spotkaniach
informacyjnych.

V.
WZZJK, WZOJK,
Promowanie działań - tworzenie
kierownicy zakładów
sprzyjających
interdyscyplinarnych
współpracy między
projektów – granty,
kierunkami, zakładami konferencje, publikacje,
na polu naukowo –
- stworzenie katalogów
dydaktycznym
wydziałowych z
wykazem publikacji
pracowników,
- reaktywacja
czasopisma
wydziałowego – Studia
Pedagogiczno –
Artystyczne.

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

RJK – Biuro RJK

Proces ciągły - powstanie
ciekawych
projektów,
- pozyskanie
środków
finansowych dla
wydziału,
- prezentacja
osiągnięć
naukowych
pracowników WPA.

VI.
Poprawa kryteriów
nagradzania
pracowników i
studentów

- weryfikacja kryteriów Dziekan,
nagradzania
pracowników z
uwzględnieniem
specyfiki kierunków na
wydziale – działalność
artystyczna, naukowa,
- nagradzanie za pracę
społeczną na rzecz
wydziału: koła naukowe,
recenzje, udział w
pracach różnych
zespołów i komisji,
promocja wydziału,
- poprawa procedur
przyznawania
stypendiów naukowych
dla studentów –
wyważenie nagradzania
działalności artystycznej
i naukowej.

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

RJK – Biuro RJK

grudzień

- sprawiedliwe
nagradzanie
pracowników i
studentów za pracę
na rzecz wydziału.

