Zadania wraz z zakresem działania zespołu roboczego ds. dydaktyki
1. Ocena i weryfikacja programów kształcenia z wykorzystaniem uwag od przedstawicieli
gospodarki, Zespołu roboczego ds. Hospitacji oraz ankiet absolwentów.
• Przeglądu programu studiów Zespół roboczy ds. dydaktyki dokonuje po
zakończeniu roku akademickiego a przed rozpoczęciem nowego
2. Proponowanie i opiniowanie zmian w programach kształcenia,
• Zmiany programu poszczególnych, dotychczas realizowanych przedmiotów mogą
być wprowadzone z inicjatywy prowadzącego przedmiot lub na wniosek zespołu
roboczego ds. dydaktyki z przyczyn, tj. wyniki ankiet wypełnianych przez studentów
i absolwentów czy uwag zgłaszanych przez studentów. Zmienione lub nowe
sylabusy są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół
roboczy ds. dydaktyki. Ostateczne zatwierdzenie sylabusów podlega Dziekanowi
po uzyskanej rekomendacji Zespołu roboczego ds. dydaktyki.
3. Wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków,
4. Przygotowanie ewentualnych nowych programów kształcenia w oparciu o Krajową Ramę
Kwalifikacyjną.
5. Ewaluacja sposobów osiągania założonych i zatwierdzonych efektów kształcenia na danym
kierunku. Zespół roboczy ds. dydaktyki:
• sporządza matrycę przedstawiającą zestawienie określonych kierunkowych
efektów kształcenia z określonymi efektami w sylabusach poszczególnych
przedmiotów. Analiza matrycy pozwala na potwierdzenie realizowania wszystkich
kierunkowych efektów kształcenia. Pełnomocnik dokonuje analizy sporządzonej
matrycy raz na trzy lata lub po wprowadzeniu modyfikacji w sylabusach
przedmiotów.
• dokonuje wyrywkowej analizy poziomu zrealizowanych prac po zakończeniu
każdego roku akademickiego. Do analizy wybierane są losowo po 3 prace, których
średnia ocena zawierała się w zakresie 3,00-3,75; 3,76-4,50 oraz 4,51-5,00 na
każdym kierunku, stopniu i trybie studiów. W przypadku braku odpowiedniej liczby
prac w poszczególnych zakresach liczba ocenionych prac jest odpowiednio
mniejsza. Analiza dotyczy oceny zgodności tematyki pracy z kierunkiem, na którym
była realizowana, spełnienia wymagań formalnych, jakości merytorycznej i
stylistycznej pracy oraz zgodności opinii promotora i recenzenta. Wyniki analizy
Komisji są przedstawione w raporcie analizy pracy dyplomowej (karta zapisu nr
2/Po). Na podstawie swoich prac zespół roboczy ds. dydaktyki sporządza raport
analizy prac dyplomowych, zawierający wnioski wynikające z przeprowadzonej
analizy oraz sugestie i/lub zalecenia, mające na celu podwyższenie jakości
realizowanych prac dyplomowych. Raport ten jest przedstawiany Dziekanowi.
Podczas przygotowywania raportu Komisja może poprosić o konsultacje
promotora i/lub recenzenta pracy.
• raz w roku weryfikuje zgodność pytań z egzaminu dyplomowego z programem
studiów co zostaje odnotowane w karcie zapisów3/P-p
• dokonuje kontroli zgodności realizacji efektów kształcenia praktycznych sześciu
przedmiotów kierunkowych i dwóch podstawowych z zadeklarowanymi w
sylabusie poprzez sprawdzenie czy zapewnione jest wyposażenie niezbędnego do
ich osiągnięcia.
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