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Rekomendacje Rady Programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska na 2022 r.
Cel
1. Kontynuacja działań
mających na celu
podniesienie jakości
kształcenia na kierunku
filologia
wschodniosłowiańska
(studia I i II stopnia)

Działanie doskonalące
1. Ewaluacja programów kształcenia i
zajęć dydaktycznych poprzez:
–
konsultacje
z
nauczycielami
akademickimi
w
zakresie
potrzeby
modyfikacji/zmian w prowadzonych przez
nich przedmiotach, weryfikacji programów
kształcenia w celu ich uatrakcyjnienia,

Odpowiedzialni
Rada Programowa
Kierownicy Zakładów w
Instytucie Filologii
Rosyjskiej i Ukraińskiej
Prodziekan ds.
organizacyjnych

– konsultacje programów studiów ze
środowiskiem studentów, absolwentami
oraz instytucjami zewnętrznymi w celu
dostosowania programów kształcenia do
wymogów rynku pracy oraz oczekiwań
studentów i/lub uwag absolwentów

Oczekiwane wsparcie
Rada Samorządu
Studentów WN

Termin realizacji

Rezultaty / uwagi

marzec – listopad
2022 r.

Wniosek dot.
propozycji zmian
programowych na
kierunku filologia
wschodniosłowiańska

Studenci, absolwenci
oraz pracownicy IFRiU
Rada ds. Kształcenia
SNJL,

Uzupełnione /
skorygowane
sylabusy

Uniwersytecka Rada
ds. Kształcenia –
ścieżka legislacyjna

Uchwała Senatu
UAM

– zwiększenie współudziału nauczycieli
akademickich i studentów w procesie
weryfikacji i modyfikacji programów
kształcenia.
– weryfikację sylabusów.

2. Podejmowanie
działań na rzecz
organizacji procesu
kształcenia w związku z
umiędzynarodowieniem
studiów

2. Poszerzenie oferty
dydaktycznej
poprzez
utworzenie
Studiów
podyplomowych kształcenia nauczycieli
języka
rosyjskiego,
umożliwiających
uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla
studentów II stopnia oraz absolwentów,
którzy
nie
realizowali
specjalizacji
nauczycielskiej

Rada Programowa

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

Rada Programowa

Analiza
stopnia
zainteresowania
studentów i pracowników mobilnością (np.
w ramach wymiany Erasmus, wymian
międzyuczelnianych z Rosją / Ukrainą)

Koordynator ds.
programu Erasmus w
IFRiU

Prodziekan ds.
organizacyjnych

Prodziekan ds.
studenckich WN

Dyrekcja IFRiU
Dziekan WN
Rada ds. Kształcenia
SNJL,
Uniwersytecka Rada
ds. Kształcenia –
ścieżka legislacyjna

luty – maj 2021 r.

Rada Samorządu
Studentów Wydziału
Neofilologii

ankietyzacja
w okresie:
styczeń/luty oraz
maj/czerwiec

Pełnomocnik
Dziekana WN ds.
promocji

działanie

Rada Samorządu
Studentów WN

Uchwała Senatu
UAM
Rozszerzenie oferty
dydaktycznej IFRiU
oraz Wydziału
Neofilologii

ciągłe

Działania naprawcze
w przypadku uwag
studentów dot.
określonych zajęć
Zwiększenie liczby
studentów /
pracowników
uczestniczących
w wymianach
zagranicznych

3. Rozwijanie dobrych
praktyk mających na
celu dbanie o
odpowiedni poziom
kształcenia

Pozyskiwanie ekspertów zewnętrznych do
prowadzenia zajęć dydaktycznych (w
ramach projektu „Uniwersytet Jutra II”)

Dyrekcja IFRiU
Kierownicy Zakładów

Centrum Wsparcia
Kształcenia UAM

semestr letni
2021/2022

Prowadzenie zajęć
w trakcie semestru
przez ww. ekspertów

Promowanie
działań
projakościowych
wśród studentów i pracowników poprzez
upowszechnianie wiedzy o wpływie
wyników
ankietyzacji
na
jakość
kształcenia.

Rada Programowa

Działanie ciągłe

Dyrekcja IFRiU

Pełnomocnik
Dziekana WN ds.
promocji

Podniesienie liczby
respondentów w
ankietach

Koordynator IFRiU
ds. reklamy i promocji

Rada Samorządu
Studentów WN

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
WN ds. studenckich
w IFRiU

Rada Samorządu
Studentów WN

październik 2022

Raport z ankiety
studentów I roku

Monitorowanie losów absolwentów.
Analiza anonimowych ankiet absolwentów
dot.
oceny
ukończonych
studiów,
identyfikacji słabych i mocnych stron
procesu
kształcenia,
wskazanie
konieczności
podejmowania
inicjatyw
naprawczych.

Rada Programowa

marzec/kwiecień
2022 r.

Koordynator
ds. kontaktów z
absolwentami

Raport z
monitorowania losów
absolwentów

później działanie
ciągłe

Systematyczne doskonalenie i rozwijanie
strategii promocyjnej kierunku studiów
filologia wschodniosłowiańska

Rada Programowa

Opiekun I roku studiów

Dyrekcja IFRiU

Pełnomocnik
Dziekana WN ds.
promocji

działanie ciągłe

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

działanie ciągłe

systematyczne
uzupełnianie bazy
miejsc odbywania
praktyk zawodowych

Koordynator IFRiU
ds. reklamy i promocji
Kontynuowanie współpracy IFRiU UAM
z otoczeniem społeczno-kulturalnogospodarczym Poznania i Wielkopolski

Koordynator ds. praktyk
zawodowych IFRiU

