Załącznik nr 2 do Decyzji nr 4/2014
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 20.06.2014 r.

Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia
w roku akademickim 2013/2014 Instytut Nauk Pedagogicznych,
Wydział HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY
Informacje ogólne ( skąd ?,za jaki okres?, w jakim składzie?)
Instytut Nauk Pedagogicznych
Za rok akademicki 2013/2014
dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO
dr Beata Górnicka
dr Anna Krasnodębska
dr Edward Nycz
mgr Marek Wiendlocha

Okresowe przeglądy i monitorowanie programów kształcenia oraz ich efektów
Opis podjętych działań
2013/2014 - Modyfikacja specjalności animacja kultury i arteterapia – powołanie specjalności
animacja społeczno-kulturalna - jako część licencjacka magisterskiej specjalności pedagogika
pracy kulturalno-oświatowej.
2013/2014 - Dyskusja nad uzupełnieniem (skorygowaniem) siatek studiów licencjackich
funkcjonujących od 2011 r.) – przygotowanie zmian
Usunięcie w tytule nieścisłości na specjalności pedagogika pracy (higiena pracy lub doradztwo
zawodowe). Zaopiniowała Rada Wydziału.
Instytut jako jednostka mająca dużą liczbę specjalności i studentów zauważył nieścisłości
wynikające realizacji punktów ECTS na studiach licencjackich a wynikającą z niewydolności
systemu zapisów na WF i języki obce.

Wnioski
Nowe kierunki , specjalności
Opis podjętych działań
- pedagogika - animacja społeczno-kulturalna (od 2014)
- pracownik służb społecznych z językiem niemieckim (od marca 2014)

Wnioski

Oferta studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb rynku
Opis podjętych działań
Opracowano założenia i siatki studiów podyplomowych w zakresie:
RESOCJALIZACJA INSTYTUCJONALNA
Opracowanie siatek według KRK dla studiów podyplomowych będących kontynuacją w
ofercie INP:
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
2. NADZÓR PEDAGOGICZNY
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Wnioski
Czy wydział , jednostka posiada strategię doskonalenia jakości kształcenia
Opis podjętych działań
Instytut Nauk Pedagogicznych organizacyjnie przygotowuje się do wdrożenia strategii
doskonalenia jakości i kształcenia, analizując dane z innych jednostek akademickich oraz
konsultując się z władzami Wydziału i Rektoratem w sprawie wdrażanych rozwiązań
praktycznych.

Wnioski
Mocne i słabe strony w zakresie doskonalenia jakości kształcenia
Opis podjętych działań
Rok 2013/2014 i poprzedni jest okresem zbierania doświadczeń powiązanych z nowymi
programami studiów, wdrażaniem KRK oraz zmieniającego się prawa o szkolnictwie
wyższym (ustawa lub nowela prawa 2011, 2013, 2014) w bieżącej działalności dydaktycznej
Instytutu.

Wnioski
Dostępność zajęć prowadzonych w języku obcym
Opis podjętych działań
Prowadzone są zajęcia „Kurs w j. obcym” na każdej specjalności SUM.
Wprowadzenie nowego kierunku studiów Pracownik służb społecznych z językiem
niemieckim .

Wnioski
Procedury dyplomowania oraz związek z kierunkiem lub specjalnością
Opis podjętych działań
Przygotowano techniczny poradnik (techniczny) pisania prac dyplomowych (strona
internetowa INP),
Wprowadzono na seminariach karty dla studentów i promotorów (druki strona internetowa
INP) potwierdzające udział w seminariach.
Opublikowano na stronie INP dokumenty i zasady dotyczące obrony dyplomowej.

Wnioski
Dodatkowe zajęcia dla studentów (wykłady otwarte, konferencje naukowe, warsztaty,
wyjazdy studyjne itp.
Opis podjętych działań:
31 marca 2014 r. – dr Ryszarda Żółtaniecki (Kierownik Akademii Służby Zagranicznej i
Dyplomacji Collegium Civitas oraz b. ambasador w Grecji i na Cyprze) DYPLOMACJA XXI
WIEKU – WYMIAR KULTUROWY
3 kwietnia 2014 r. – wykład (w języku angielskim) N. Modiga i A. Osterberga - pracowników
Uniwersytetu w Karlstad w Szwecji –„Swedish system of education. School and environment”
20 marca 2014 r. – wykład otwarty dr E. Skrzypek dla studentów organizowany przez Zakład
Pedagogiki Ogólnej pt. Postmodernizm w pedagogice
8 maja 2014 r. – wykład otwarty dr E. Skrzypek i dr E. Lichtenberg-Kokoszki organizowany
przez Zakład Pedagogiki Ogólnej nt. Gender – płeć biologiczna, płeć społeczno-kulturowa.

Wnioski
Przykłady dobrych praktyk
 Od lutego 2014 r. rozpoczęła działalność Młodzieżowa Akademia Pedagogiczna (02, 03,
04.05.06 2014 r.), w którą zaangażowani są studenci studiów stacjonarnych,
 Działalność studentów w Instytutowych Kołach Naukowych (sekcjach),

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia




kontunuowanie działań promocyjnych na rzecz Instytutu
wdrożenie procedur dotyczących jakości kształcenia
usprawnienie kanałów komunikacyjnych w INP

