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REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu

CEL

Systematyczne
podnoszenie liczby
respondentów
biorących udział
w badaniach
ankietowych

PROPONOWANE DZIAŁANIA
Termin
POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW /
POZIOM UCZELNI
realizacji
INSTYTUTÓW)
Zadanie
Odpowiedzialny
Zadanie
Odpowiedzialny
Przeprowadzenie
Dziekan /odpowiedni Wsparcie w działaniach
RJK-Biuro RJK;
Proces ciągły
organ
Samorządu
wydziałowych
akcji informacyjnej
odpowiedni organ
Studentów /
na poziomie wydziału
samorządu
kierownik /
studentów
opiekunowie lat
Upowszechnienie
informacji o wynikach
badań jakości kształcenia

Wskaźnik /
rezultat
Liczba
respondentów
ankiet

Upowszechnienie
informacji o
przeprowadzonych
działaniach na rzecz
doskonalenia jakości
kształcenia.

str. 1

Urealnienie działań
wewnętrznego
systemu zapewnienia
jakości kształcenia na
poziomie wydziału

Regularne
Dziekan / WZOJK / Wsparcie w działaniach
dostosowywanie metod Samorząd Studentów wydziałowych
kształcenia i metod
oceniania do efektów
kształcenia

RJK - Biuro RJK

Proces ciągły

Prawidłowe
dostosowanie
metod
kształcenia
i oceniania

Biuro RJK

Proces ciągły

Poprawiony
system
informatyczny

Weryfikacja treści ankiet
oceniających
nauczycieli
Wyniki ankiet powinny
mieć wpływ na poprawę
jakości kształcenia
Zwiększenie udziału
studentów w
działaniach na rzecz
poprawy jakości
kształcenia
Poprawa systemu
informatycznego

Usprawnienie systemu Dziekan /
Wsparcie w działaniach
koordynator USOS wydziałowych
informatycznego w
zakresie m.in.:
- planów i programów
kształcenia
- wyników egzaminów
i zaliczeń (USOS)
- zapisów na zajęcia
- bieżących
komunikatów
- praktyk zawodowych
- innych (każda
jednostka identyfikuje
najsłabsze strony
i podejmuje działania na
rzecz ich poprawy)
- bieżącej aktualizacji
treści

Poprawa organizacji
procesu i jakości
kształcenia na
studiach
niestacjonarnych

Równomierne rozłożenie
zajęć w czasie
poszczególnych zjazdów

Dziekan / WZZJK /
Wsparcie w działaniach
wydziałowych
WZOJK
Kierownik Biblioteki
WPA
Zwiększenie dostępności Koordynator dziekana do
zbiorów bibliotecznych
spraw USOS
w dni zjazdowe
Kierownicy zakładów

RJK-Biuro RJK;

Do końca 2014
roku, potem
działania ciągłe

Wprowadzenie
odrębnych
zapisów w
arkuszach
samooceny
WZOJK
Przeprowadzone
hospitacje

Rozpowszechnienie
informacji o punktach
ECTS; informacjach w
systemie USOS i na
stronach wydziałowych
Wprowadzenie
obowiązkowych hospitacji
zajęć
Nauczyciel akademicki Zwiększenie
Dziekan / WZZJK /
współodpowiedzialny za współudziału
WZOJK
jakość kształcenia
nauczycieli
akademickich w
procesie tworzenia
programów kształcenia
i programów studiów
Propozycja szkoleń dla
wykładowców nt.
nowoczesnych metod
nauczania (zalecenia)

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

Biuro RJK

Do końca 2014, Opracowane
potem działania zasady współ ciągłe
pracy

Dbałość o warunki
i jakość pracy nauczy –
cieli

Likwidacja
nieodpłatnych zajęć w
godzinach
ponadwymiarowych
Dbałość o równomierne
rozłożenie zajęć
dydaktycznych wśród
nauczycieli
Zwiększenie
nagradzania
najlepszych dydaktyków
na poziomie wydziału

Dziekan/ WZZJK/
WZOJK

Wsparcie w działaniach
wydziałowych

Biuro RJK

Do końca 2014, Równomiernie
potem działania przydzielone
ciągłe
zajęcia
Protokoły
z hospitacji

