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Protokół 

z posiedzenia Kolegialnego Zespołu ds. Oceny Procesu Kształcenia 

z dnia 26 maja 2022 r. 

(OCENA W SEMESTRZE LETNIM; rok akad. 2021/2022) 

(Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Instytut Neofilologii) 
 

 

 

Skład zespołu: 

1. Przewodniczący  - dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR, prodziekan KNH  

2. Z-ca dyrektora Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa  -  dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR  

3. Z-ca dyrektora Instytutu Neofilologii -  dr Magdalena Trinder  

4. Przedstawiciel pracowników  -  dr hab. Jan Wolski, prof. UR (IPiD) 

5. Przedstawiciel pracowników  -  dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska (IN) 

6. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  -  dr Mirosław Czarnik, Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego w Strzyżowie (członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych w IPiD) 

7. Przedstawiciel studentów  - Gabriela Czarnacka, stud. lingwistyka stosowana  

8. Przedstawiciel studentów  -  Irena Kurowska, stud. dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna  

9. Sekretarz  -  mgr Beata Kucaba, Sekcja Jakości i Akredytacji KNH  

 

Oceniane kierunki: 

1) dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

2) filologia angielska 

3) filologia germańska 

4) filologia polska 

5) filologia rosyjska 

6) lingwistyka stosowana 

7) polonistyka stosowana 

 

 

Zespół w składzie 6 osób, 3 nieobecne (lista obecności w załączeniu) zebrał się, aby dokonać 

oceny wybranych aspektów procesu kształcenia. Ocenie podlegały następujące elementy: 

1) wyrywkowa ocena sylabusów: 

a. weryfikacja nakładu pracy studenta  

b. ocena metod weryfikacji efektów uczenia się  

c. aktualność literatury przedmiotu 

d. przy profilu ogólnoakademickim – zgodność treści programowych z badaniami 

prowadzonymi w instytucie i przez prowadzących zajęcia 

2) metody i formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

a. analiza protokołów po spotkaniach  z interesariuszami zewnętrznymi; 

3) warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia: 

a. przedmioty prowadzone w językach obcych, 

b. mobilność studentów, 
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c. udział w międzynarodowych konferencjach studenckich, zespołach badawczych, 

wystawach, koncertach; 

4) współpraca władz instytutowych i kolegialnych ze studentami: 

a. organizowanie spotkań ze studentami, 

b. dostępność osób funkcyjnych; 

5) ocena informatywności strony internetowej i ocena warunków studiowania 

 

 

Przed zebraniem komisja drogą elektroniczną otrzymała następujące materiały: 

Ad. 1: wybrane losowo sylabusy z każdego ocenianego kierunku studiów 

Ad 2: protokoły po spotkaniach zespołów interesariuszy zewnętrznych 

Ad.3: sprawozdanie z mobilności studentów KNH za bieżący rok akademicki 

Ad.4: sprawozdania ze spotkań władz kolegium i instytutów ze studentami 

Ad.5: linki do strony internetowej przeznaczonej dla studentów KNH  

 

 

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz analizach i dyskusjach w trakcie posiedzenia 

komisja sformułowała następujące wnioski i rekomendacje: 

 

1) Dotyczące doskonalenia sylabusów: 

 

Zaleca się: 

− powołanie zespołów ds. oceny sylabusów, w skład których mogą wchodzić osoby z 

zespołu programowego danego kierunku studiów, 

− rozdzielenie efektów uczenia się osiąganych na wykładach i ćwiczeniach; nie jest 

pożądane, aby wszystkie efekty były realizowane na obu formach zajęć; na wykładach 

można położyć nacisk na efekty z zakresu wiedzy, zaś na ćwiczeniach z zakresu 

umiejętności, 

− zamieszczanie w sylabusie – w miarę możliwości –  aktualnej literatury oraz własnych 

publikacji, aby powiązać przedmiot z badaniami naukowymi prowadzącego, 

− wprowadzenie tzw. „karty oceny sylabusa” (wzór dr hab. E. Mazur, prof. UR / dr M. 

Trinder). 

 

 

2) Dotyczące metod i form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

 

Zaleca się: 

− powołanie Rad Interesariuszy Zewnętrznych na każdym kierunku studiów, 

− utworzenie baz miejsc odbywania praktyk studenckich,  

− regularne spotkania z interesariuszami zewnętrznymi (raz w semestrze). 
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3) Dotyczące warunków i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia: 

 

Zaleca się: 

− zwiększenie mobilności studentów poprzez upowszechnienie informacji i skuteczniejszą 

promocję programów stypendialnych, m.in. Erasmus+, 

− spotkania informacyjne w instytutach z pracownikami Sekcji Wymiany Akademickiej i 

Studentów Zagranicznych. 

 

4) Dotyczące współpracy władz instytutowych i kolegialnych ze studentami: 

 

Zaleca się: 

− utrzymanie dobrych praktyk (cyklicznych spotkań zespołu dziekańskiego ze 

studentami). 

 

5) Dotyczące stopnia informatywności strony internetowej i warunków studiowania: 

 

Zaleca się: 

− zapoznanie studentów ze stroną www UR na spotkaniach organizacyjnych ze 

studentami na początku roku akademickiego. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 


