
 

Rekomendacje Rady Programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska z dnia 22.04.2021 r. 

Cel Działanie doskonalące Odpowiedzialni 
Oczekiwane 

wsparcie 
Termin realizacji Rezultaty / uwagi 

1. Podniesienie 

jakości programu 
kształcenia na 
kierunku filologia 
wschodniosłowiańska 
(studia I i II stopnia) 

1. Modyfikacja programu studiów kierunku 
filologia wschodniosłowiańska poprzez 
uwzględnienie w programie specjalności 
filologia białoruska (w studia stacjonarne I 
stopnia) 

Rada programowa 
Prodziekan ds. kształcenia 

 

Rada Samorządu 
Studentów 
Wydziału 
Neofilologii, 
Rada ds. 
Kształcenia SNJL, 
Uniwersytecka 
Rada ds. 
Kształcenia – 
ścieżka 
legislacyjna 

 

Styczeń – maj 
2021 r. 

Uchwała Senatu UAM 
 
Rozszerzenie oferty 
dydaktycznej IFRiU 
oraz Wydziału 
Neofilologii 

2. Modyfikacja programu studiów kierunku 
filologia wschodniosłowiańska / specjalność 
filologia rosyjska, studia stacj. II stopnia 
poprzez utworzenie nowej specjalizacji 
(ścieżki kształcenia) „język biznesu i 
komunikacja międzykulturowa” 

Rada programowa 
Prodziekan ds. kształcenia 

 

Rada Samorządu 
Studentów 
Wydziału 
Neofilologii, 
Rada ds. 
Kształcenia SNJL, 
Uniwersytecka 
Rada ds. 
Kształcenia – 
ścieżka 
legislacyjna 

 

Styczeń – maj 
2021 r. 

Uchwała Senatu UAM 
 
Rozszerzenie oferty 
dydaktycznej IFRiU 
oraz Wydziału 
Neofilologii 

3. monitorowanie jakości prowadzonych 
zajęć dydaktycznych, identyfikację słabych i 
mocnych stron procesu kształcenia, 
wskazanie konieczności podejmowania 
inicjatyw naprawczych. 
 

Ocena okresowa zajęć dokonywana jest pod 
koniec każdego semestru na podstawie 
anonimowych ankiet, drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem systemu USOS. 
 

Rada programowa 
Prodziekan ds. 
studenckich WN 

 

Rada Samorządu 
Studentów 
Wydziału 
Neofilologii 

Ankietyzacja  
w okresie: 
styczeń/luty 
oraz 
maj/czerwiec 

Działania naprawcze  
w przypadku uwag 
studentów dot. 
określonych zajęć 

4. Wewnętrzna ankieta IFRiU dla studentów 
I roku studiów I i II stopnia. 
Celem badania ankietowego osób 
przyjętych na I rok studiów będzie 
pozyskanie ich opinii na temat atrakcyjności 
oferty edukacyjnej IFRiU 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. 
studenckich WN w IFRiU 
 
Opiekun I roku studiów 

 październik 
2021 

Raport z ankiety 
studentów I roku 



5. konsultacje z nauczycielami akademickimi 
w zakresie potrzeby modyfikacji/zmian w 
prowadzonych przez nich przedmiotach lub 
w odniesieniu do toku studiów, 
 

Rada programowa 
Kierownicy Zakładów 
IFRiU 

 Działanie ciągłe Modyfikacja 
sylabusów 
przedmiotów  

6. ewaluacja zajęć przez studentów 
(prowadzenie dyskusji nad zasadami 
prowadzenia ewaluacji, kryteriami ocen, 
zwiększeniem responsywności w ankietach 
w systemie USOSweb) 
 

Rada programowa 
Opiekunowie Lat Studiów 

Rada Samorządu 
Studentów 
Wydziału 
Neofilologii 

Działanie ciągłe Modyfikacja 
sylabusów 
przedmiotów 

2. Monitorowanie 

losów absolwentów 
Analiza anonimowych ankiet absolwentów 
dot. oceny ukończonych studiów, wskazania 
mocnych i słabych stron IFRiU, sugestii dot. 
modyfikacji/zmian w zakresie określonych 
przedmiotów lub w odniesieniu do toku 
studiów 

Rada programowa 
Koordynator ds. kontaktów 
z absolwentami 

 Działanie ciągłe 

 
Raport z 
monitorowania losów 
absolwentów 

 

3. Promowanie oferty 

dydaktycznej oraz 
ścieżek kształcenia na 
studiach I i II stopnia 

Systematyczne doskonalenie strategii 
promocyjnej kierunku filologia 
wschodniosłowiańska poprzez m.in. 
opracowanie nowych broszur 
informacyjnych, adresowanych do 
kandydatów na studia I i II stopnia  

Rada programowa 
 
Dyrekcja IFRiU 
 

Koordynator IFRiU  
ds. reklamy i promocji 

Pełnomocnik 
Dziekana WN ds. 
promocji  
 
Rada Samorządu 
Studentów 
Wydziału 
Neofilologii 
 

Działanie ciągłe Broszury i foldery  
(w wersji 
elektronicznej) 
promujące ofertę 
dydaktyczną WN i 
IFRiU 

4. Wzmocnienie 
współpracy IFRiU 
UAM z otoczeniem 
społeczno-kulturalno-
biznesowym Poznania 
i Wielkopolski 

Dostosowywanie i powiązanie programów 
studiów z wymogami rynkowymi. 
Prowadzenie wspólnych inicjatyw  
z podmiotami społeczno-kulturalnymi  
i gospodarczymi. 
 

 

Koordynator ds. praktyk 
zawodowych IFRiU 
 
lub  
 
Koordynator ds. 
współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 

 Działanie ciągłe Opracowanie oraz 
systematyczne 
uzupełnianie 
zestawienia (bazy) 
przykładowych miejsc 
na odbywanie praktyk 
zawodowych, 
rozszerzenie 
współpracy ze 
środowiskiem 
biznesowym Poznania 
i regionu 

 


