Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Wydziału Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące poprawy jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych
PROPONOWANE DZIAŁANIA
I. Programy nauczania

1. opracowanie opisów efektów kształcenia dla programów nauczania na poszczególnych kierunkach i
specjalnościach w języku polskim i angielskim dla studiów I, II i III stopnia
2. opracowanie procedur ewaluacyjnych dla całego programu nauczania
3. weryfikacja programów kształcenia pod kątem stopnia trudności i konsekwencji na poszczególnych
kierunkach i specjalnościach oraz stopnia studiów – skorelowanie treści poszczególnych przedmiotów i
programów na I i II stopniu studiów
4. przeprowadzenie na Wydziale szkoleń pracowników z zakresu wiedzy i umiejętności opisu przedmiotów i
tworzenia programów studiów na bazie efektów kształcenia
5. przestrzeganie związku tematyki prac dyplomowych ze specjalnością studiów, zatwierdzanie tematów
prac przez Radę Wydziału/ komisję powołana przez Radę Wydziału – szczególnie w odniesieniu do prac
prowadzonych przez młodszych pracowników
6. poszerzenie oferty wykładów na studiach doktoranckich
7. uściślenie programu studiów doktoranckich

II.
Metody
i oceniania

8. opracowanie metod i form kształcenia zgodnych z efektami kształcenia i dobranych do poszczególnych
przedmiotów
9. wprowadzenie większej liczby zróżnicowanych form zajęć praktycznych.
10. podjęcie działań na rzecz zwiększenia dyscypliny studiowania (obecność na zajęciach, terminowość
zaliczeń/egzaminów)
11. opracowanie i wprowadzenie formy e – learningu. Upowszechnienie korzystania z platformy e –
learningowej.
12. doskonalenie i poszerzenie istniejącej oferty zajęć LLL
13. opracowanie zasad i wymiaru hospitacji zajęć prowadzonych przez doktorantów
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III. Organizacja studiów

14. udostępnienie w formie papierowej i elektronicznej opracowanych sylabusów.
15. zwiększenie udziału zajęć do wyboru
16. przestrzeganie obowiązku informowania o zmianach terminów zajęć, dyżurów na stronie WSE.
17. opracowanie i wprowadzenie form uznawania kwalifikacji zdobytych poza formalnym kształceniem.
18. przeszkolenie pracowników w zakresie zasad przypisywania punktów ECTS
19. przeprowadzenie ankiety wśród studentów na temat prawidłowości przypisywania punktów ECTS
przedmiotom.
20. zwiększenie liczby koordynatorów ECTS
21. dostosowanie liczby godzin na poszczególnych kierunkach i specjalnościach do standardów kształcenia
22. upowszechnienie informacji o możliwościach wyjazdów studenckich, zwiększenie mobilności studentów
23. wprowadzenie obowiązku zapisów studentów na zajęcia i egzaminy oraz sporządzania protokołów
zaliczeń i wyników egzaminów przez pracowników w USOSweb
24. weryfikacja wielkości grup studenckich.

IV. System informacyjny

25. na stronie WSE powinny zostać uzupełnione służbowe adresy mailowe pracowników, aktualne terminy
dyżurów, bezwzględne przestrzeganie konieczności informowania o wszystkich zmianach terminów
dyżurów, zajęć, egzaminów.
26. stała zakładka na stronie WSE zawierająca informacje dotyczące wprowadzanych działań na rzecz
podniesienia jakości kształcenia na wydziale.

V. Kadra nauczająca

27. wprowadzenie form promocji (nagród/wyróżnień) dla pracowników i doktorantów za działalność
dydaktyczną na wydziale.
28. kontrola liczby wykładów prowadzonych przez niesamodzielnych pracowników
29. wyciąganie konsekwencji z negatywnej oceny prowadzenia zajęć.

VI.
Warunki
techniczne
realizacji zajęć dydaktycznych

30. uzupełnienie wyposażenia sal w środki audiowizualne
31. poprawa warunków technicznych studiów dla studentów niepełnosprawnych
32. zwiększenie liczby stanowisk komputerowych przypadających na 1 studenta

VII. Formy oceny i promocji
jakości kształcenia

33. Wprowadzenie ankiety wśród absolwentów a przede wszystkim pracowników dotyczącej oceny jakości
kształcenia na wydziale.
34. wprowadzenie monitorowania zatrudnialności absolwentów.

VIII. Środki wsparcia

35.
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