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Opis działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Liczba i terminy spotkań:
W I semestrze roku akademickiego 2014/15 zebrania Wydziałowej Komisji ds. Jakości
Kształcenia odbywały się w następujących terminach:

16.10.2014 – tematyka spotkania to m.in.:
 zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym – informacja dr Tomasza Chrząstka
 zaopiniowanie wniosków poszczególnych instytutów dotyczących zmian w planach
studiów
 zaopiniowanie organizacji studiów na rok akademicki 2014/15
 przyjęcie harmonogramu prac WKJK
 przyjęcie harmonogramu wydziałowych ocen wewnętrznych
13.11.2014 – spotkanie z członkami PKA wizytującymi IFO
15.01.2015 – tematyka spotkania to m.in.:


informacje w sprawie wizytacji UKJK

28.01.2015 – spotkanie z zespołem przeprowadzającym oceny wewnętrzne na uczelni (wizytacja
UKJK)

12.02.2015 – tematyka spotkania to m.in.:


analiza i zaopiniowanie wniosku IH o uruchomienie studiów podyplomowych
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;



analiza i zaopiniowanie wniosku IDI o uruchomienie studiów podyplomowych epublikacje, informacja w edukacji i kulturze, terapia przez media oraz o kolejną edycję
(ponowienie rekrutacji) na studia podyplomowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
oraz broker informacji



analiza i zaopiniowanie wniosku IFO w sprawie modyfikacji kierunku studiów II º wprowadzenie nowej specjalności management językowy w komunikacji międzynarodowej
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(wniosek przekazano do UKJK)


raport z wizytacji PKA w IFO – najważniejsze wnioski i zalecenia



ocena wewnętrzna przeprowadzona przez członków UKJK – wnioski ze spotkania
końcowego

We wszystkich spotkaniach Komisji Wydziałowej uczestniczyli członkowie kierunkowych
zespołów ds. programów kształcenia i/lub członkowie instytutowych zespołów przygotowujących
projekty studiów podyplomowych.
Na Wydziale Humanistycznym, w poszczególnych instytutach, działa łącznie 8 kierunkowych
zespołów ds. programów kształcenia (na kierunkach: filologia polska, europejskie studia
kulturowe; filologia; historia, militarystyka historyczna, organizacja turystyki historycznej;
dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz informacja w przestrzeni publicznej).
Działania wszystkich zespołów skierowane są przede wszystkim na stałe podnoszenie jakości
kształcenia, wzmacnianie mocnych stron i eliminowanie słabych.
Sprawozdania z działalności poszczególnych KZPK znajdują się (do wglądu) w dokumentacji
WKJK.

Sprawozdanie sporządziła: dr Alicja Gałczyńska

