Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale
Polonistyki UW
Badany
obszar

Procedura

Metody i
kryteria

Częstotliwość
badania

Dokumentacja

Monitorowanie
i weryfikacja
programów
kształcenia

przegląd
programów
studiów I, II, III
stopnia, oferty
specjalizacyjnej
oraz studiów
podyplomowyc
h w kontekście
zdefiniowanych
i realizowanych
efektów
kształcenia

analiza wyników
egzaminów, analiza
ankiety oceniającej
moduły
specjalizacyjne,
analiza ankiety
ogólnouniwersytecki
ej PEJK, analiza
ankiety
przeznaczonej dla
pracowników
wydziału (zał. nr 7)

corocznie

sprawozdanie z
realizacji efektów
kształcenia za
miniony rok
akademicki
przedstawione przez
dziekana Radzie
Wydziału,
archiwizowane
ankiety dla
pracowników (czas
archiwizacji - 1 rok)

Monitorowanie
i weryfikacja
programów
kształcenia

ewaluacja zajęć

analiza wyników
ankiet oceniających
zajęcia

cykl dydaktyczny
wg USOS

archiwizowane
wyniki ankiet
udostępniane
nauczycielom
akademickim,
których dotyczą oraz
przedstawicielom
samorządu
studentów

Monitorowanie
i weryfikacja
programów
kształcenia

badanie losów
absolwentów

analiza wniosków z
badania PEJK,
analiza ankiet,
wywiadów i
informacji ze
zjazdów
absolwentów

nie rzadziej niż co
dwa lata

archiwizowanie
raportów z PEJK i
wyników własnych
badań

Monitorowanie
i weryfikacja
programów
kształcenia

współpraca z
otoczeniem
społeczno gospodarczym

corocznie

załącznik nr 4 do
wglądu w
dziekanacie

Skuteczność
pozyskiwania
dobrych
kandydatów na
studia

kontrola
procedur
rekrutacyjnych i
działań
promocyjnorekrutacyjnych

corocznie

Jakość
dydaktyki i
kadry
dydaktycznej

procedura
konkursowa
przy
zatrudnianiu

analiza informacji o
przebiegu i
charakterze
współpracy z
interesariuszami
zewnętrznymi
analiza raportów
instytutowych
komisji
rekrutacyjnych i
działań
promocyjnych (wzór
- załącznik nr 5)
analiza warunków
konkursu

Jakość
dydaktyki i
kadry
dydaktycznej

ewaluacja zajęć
dydaktycznych

analiza wyników
ankiet oceniających
zajęcia dydaktyczne

Zespoły/osoby
monitorujące i
opiniujące

podejmujące
decyzje

kierownicy i
dyrektorzy
jednostek,
pełnomocnik
dziekana ds.
KRK,
Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia,
Komisja
Dydaktyczna
Rady Wydziału
Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia,
samorząd
studencki,
kierownicy
zakładów,
dyrekcje
instytutów,
kierownik
katedry, władze
dziekańskie
władze
dziekańskie,
dyrekcje
instytutów
kierunkowych,
kierownik
katedry,
pełnomocnik
dziekana ds. KRK
Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia

Rady Naukowe
instytutów i Rada
Wydziału

raport wydziałowy
(październik
każdego roku)

Komisja
Rekrutacyjna i
kierownik studiów
doktoranckich
Wydziału
Polonistyki

Rada Wydziału

doraźnie (w razie
potrzeby)

teczki personalne
nauczycieli
akademickich

Rada Wydziału na
wniosek dziekana

po zakończeniu
cyklu zajęć
dydaktycznych

archiwizowane
wyniki ankiet

Komisja
Konkursowa
powołana przez
Radę Wydziału /
Komisja Kadrowa
Rady Wydziału
Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia,
samorząd
studencki,
kierownicy
zakładów,
dyrekcje
instytutów,

decyzje dotyczące
oceny
pracowników
podejmuje
komisja
oceniająca, a w
sprawie
przełożenia
wyników ankiet
na przyszłą
obsadę zajęć dyrektorzy
instytutów,
kierownik katedry
Rady Naukowe
instytutów i Rada
Wydziału

Rada Wydziału

kierownicy
zakładów,
dyrekcje
instytutów,
kierownik
katedry, władze
dziekańskie

Jakość
dydaktyki i
kadry
dydaktycznej

hospitacje zajęć

analiza wyników
hospitacji (arkusz
hospitacji - zał. nr 6)

Jakość
dydaktyki

procedura
uruchamiania
zajęć wg
liczebności grup

Opisy
przedmiotów

przegląd
sylabusów
przed
wprowadzeniem
do USOS

Publikowanie
informacji o
kształceniu na
Wydziale
Polonistyki

przegląd stron
internetowych
jednostki i
instytutów
kierunkowych

Publikowanie
informacji o
prowadzonych
badaniach
naukowych

polityka
otwartego
dostępu do
zasobów
naukowych

Środki
wsparcia dla
studentów i
infrastruktura

ewaluacja
działań
administracji
oraz bibliotek
wydziałowych/
instytutowych

analiza liczebności
grup wg raportów z
USOS (patrz
ustalona liczebność rozdz. 2 a pkt 5
Systemu
zapewniania jakości
kształcenia na
Wydziale
Polonistyki
analiza zapisów w
sylabusach pod
względem ich
poprawności
formalnej i
merytorycznej
analiza informacji
zamieszczonych na
stronach
internetowych pod
kątem ich
aktualności i
zgodności z
zapisami – rozdz. 2a
pkt 6 Systemu
zapewniania jakości
kształcenia na
Wydziale
Polonistyki
samoarchiwizacja
prac lub wyrażenie
zgody na
umieszczenie pracy
(także doktorskiej na 10 dni przed
obroną oraz
wyróżnionych
magisterskich - na
wniosek promotora i
za zgodą autora) w
repozytorium UW
(obecnie
Repozytorium
Otwartej Nauki) .
Wzór zgody - zał. nr
8
analiza wyników
ankiet

Środki
wsparcia dla
studentów i
infrastruktura

przegląd
infrastruktury
technicznej

analiza informacji
zgłaszanych przez
pracowników
Wydziału w
corocznych
sprawozdaniach z
realizacji efektów
kształcenia

kierownik
katedry, władze
dziekańskie
opiekun
naukowy/promoto
r, kierownik
zakładu lub
wskazany przez
niego pracownik
(hospitujący musi
mieć stopień
naukowy wyższy
lub równy
hospitowanemu)
dyrektorzy
instytutów,
kierownik katedry

corocznie
doktoranci,
pozostali
pracownicy - na
życzenie lub w
trybie
interwencyjnym
na podstawie
zlecenia dyrekcji
instytutu lub
dziekana
w danym cyklu
wg USOS

archiwizowane
arkusze hospitacji (2
lata)

w danym cyklu
wg. USOS

opisy przedmiotów
w USOS

koordynatorzy
przedmiotów

kierownicy
zakładów

semestralnie

strony internetowe

opiekunowie stron
internetowych,
pełnomocnik
dziekana ds.
promocji i
rekrutacji

dziekan,
dyrektorzy
instytutów,
kierownik katedry

na bieżąco

repozytorium

redakcja
repozytorium

promotor, autor

corocznie

archiwizowane
wyniki ankiet przez
rok

dyrektorzy
instytutów,
kierownik
katedry, władze
dziekańskie

corocznie

archiwizacja ankiet
autoewaluacyjnych
pracowników
Wydziału

dyrekcje
instytutów,
kierownik
katedry,
Komisja
Biblioteczna Rady
Wydziału
Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia

raporty z USOS

kierownicy
zakładów,
dyrekcje
instytutów,
kierownik
katedry, władze
dziekańskie

dziekan

dyrektorzy
instytutów,
kierownik
katedry, władze
dziekańskie

Ocenianie
studentów i
doktorantów

zasady
dyplomowania
na wydziale

analiza
funkcjonowania i
prawidłowości zasad
dyplomowania

co dwa lata

Ocenianie
studentów i
doktorantów

przegląd
zgodności
metod i
kryteriów oceny
ze
zdefiniowanymi
w sylabusach
efektami
kształcenia
przegląd
spójności metod
i kryteriów
weryfikacji
efektów
kształcenia
między
poszczególnymi
formami
studiów
(stacjonarne i
niestacjonarne)

analiza sylabusów i
wyników
egzaminów

corocznie

analiza zestawień
przygotowanych
przez toki studiów
jednostek/dziekanat
na podstawie danych
z USOS
obejmujących:
– średnią ocen z
danych
przedmiotów/moduł
ów w roku
akademickim i
liczbę osób, które
modułu/przedmiotu
nie zaliczyły (z
podziałem na NK i
oceny
niedostateczne),
– liczbę osób
skreślonych z
danego roku (z
wyszczególnieniem
liczby rezygnacji),
powtarzających rok i
wpisanych na
kolejny rok studiów
warunkowo liczbę
osób kończących
studia w terminie
analiza zestawień
przygotowanych
przez toki studiów
jednostek/dziekanat
na podstawie danych
z USOS
obejmujących:
– średnią ocen z
danych
przedmiotów/moduł
ów w roku
akademickim i
liczbę osób, które
modułu/przedmiotu
nie zaliczyły (z
podziałem na NK i
oceny
niedostateczne),
– liczbę osób
skreślonych z
danego roku (z
wyszczególnieniem
liczby rezygnacji),
powtarzających rok i
wpisanych na
kolejny rok studiów
warunkowo oraz
liczbę osób
kończących studia w
terminie

Ocenianie
studentów i
doktorantów

Ocenianie
studentów i
doktorantów

przegląd
systemu
oceniania
studentów i
doktorantów
oraz przegląd
punktacji ECTS

wnioski
przedstawiane
Radzie Wydziału w
sprawozdaniu
dziekańskim z
jakości kształcenia
archiwizowane
egzaminy i prace
pisemne (czas
archiwizacji - 1 rok)

pełnomocnik
dziekana ds.
KRK, Komisja
Dydaktyczna
Rady Wydziału

Rada Wydziału

koordynatorzy
przedmiotów

dyrektorzy
instytutów,
kierownik katedry

corocznie

zestawienia
informacji
przygotowanych
przez toki studiów
jednostek/dziekanat
na podstawie danych
z USOS (wykazy
archiwizowane
przez 5 lat)

Wydziałowy
Zespół
Zapewniania
Jakości
Kształcenia

prodziekan ds.
studenckich

corocznie

zestawienia
informacji
przygotowanych
przez toki studiów
jednostek/dziekanat
na podstawie danych
z USOS (wykazy
archiwizowane
przez 5 lat)

dyrekcje
instytutów,
kierownik katedry

dziekan i Rada
Wydziału

