Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

Poznań, 30.06.2020 r.

Sprawozdanie
z działalności Rady programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska
w okresie 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.
W ww. okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania w formie stacjonarnej
(tj. w dn. 06 lutego, 27 lutego, 06 marca b.r.), natomiast pozostałe spotkania i decyzje były
przeprowadzane i podejmowane w formie zdalnej (w dn. 28 marca, 09 kwietnia, 04 i 14 maja
oraz 03, 10 i 26 czerwca b.r.).
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca b.r. zakres zadań członków rady programowej
obejmował:
1) określenie podziału poszczególnych zadań wynikających z § 133 Statutu UAM,
2) przygotowanie propozycji zmian programowych na studiach stacjonarnych
I stopnia (w zakresie kierunku filologia wschodniosłowiańska i specjalności
studiów: filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia rosyjska z filologią
angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska z filologią
angielską, filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną), oraz na studiach
stacjonarnych II stopnia (w zakresie kierunku filologia wschodniosłowiańska oraz
specjalności studiów filologia rosyjska oraz filologia ukraińska),
3) modyfikację zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi programu kształcenia oraz
planów studiów w zakresie tzw. specjalizacji nauczycielskiej w zakresie studiów
stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia wschodniosłowiańska i specjalności
filologia rosyjska oraz stopniowe zniesienie ww. specjalizacji nauczycielskiej w
zakresie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia
wschodniosłowiańska i specjalności filologia rosyjska z filologią angielską,
4) zatwierdzenie zasad dyplomowania na kierunku filologia wschodniosłowiańska,
5) zatwierdzenie tematów prac dyplomowych przygotowywanych w roku
akad. 2019/2020,
6) ustalenie propozycji zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na rok
akad. 2020/2021,
7) zaopiniowanie kandydatur promotorów prac dyplomowych na rok
akad. 2020/2021,
8) ustalenie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych,
9) nakreślenie form promocji kierunku oraz poszczególnych specjalności studiów.
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Do zadań ciągłych rady programowej należało również systematyczne monitorowanie
oraz ocenianie jakości kształcenia na ww. kierunku studiów.
Do szczególnych zadań zrealizowanych przez członków rady programowej należało
również ustalenie właściwego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej
dla kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska w związku z zawieszeniem zajęć na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od dnia 11 marca b.r. związanym z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W celu dostosowania dotychczasowych form zaliczenia poszczególnych zajęć
dydaktycznych, realizowanych w semestrze letnim w roku akad. 2019/2020, członkowie rady
programowej dokonali analizy sposobów oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się
określonych w sylabusach poszczególnych przedmiotów oraz – w porozumieniu z
poszczególnymi pracownikami badawczo-dydaktycznymi, dydaktycznymi, a także
przewodniczącym rady programowej grupy kierunków studiów: English Linguistics:
Theories, Interfaces, Technologies, English Studies: Literature and Culture, filologia
angielska Prof. J.Fabiszakiem (dot. specjalności filologia rosyjska z filologią angielską oraz
filologia ukraińska z filologią angielską) – określili w formie Uchwały tryb przeprowadzania
oraz organizacji egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej.
Dla kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska została sporządzona tabela
zawierająca wykaz nazw zajęć (przedmiotów) zgodnie z planem studiów poszczególnych
specjalności i ustaloną na okres zawieszenia zajęć formą weryfikacji efektów uczenia się.
Uchwała dot. ww. zmian form i trybu przeprowadzania zaliczeń została przekazana Radzie
ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze oraz opublikowana na stronie internetowej
Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.
Do zadań rady programowej, które są w trakcie realizacji, należy systematyczne
przygotowywanie materiałów do oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję
Akredytacyjną.

-------------------------------------------------dr Łukasz Małecki
Przewodniczący rady programowej
kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska
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