
Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

za rok akademicki 2016/2017 

 

1. Koordynacja ankietyzacji zajęć 

W roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono ocenę 20 kursów w Instytucie Neofilologii 

UP. Dla zainteresowanych studentów wyniki zbiorcze ankiet są dostępne w sekretariatach. 

 

2. Monitorowanie systematycznej hospitacji zajęć 

W roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono 25 hospitacji zajęć w IN UP. 

 

3. Analiza ankiet absolwenckich 

W roku akademickim 2016/2017 oddano 105 ankiet absolwenckich na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia na Filologii Angielskiej. Zespół dokonał ich analizy i pracuje nad 

wdrożeniem ulepszeń proponowanych przez studentów.  

 

4. Organizacja spotkań ze studentami 

W roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono spotkania ze studentami na poszczególnych 

filologiach. Zespół pracuje nad wdrożeniem rozwiązań proponowanych przez studentów. 

  

5. Koordynacja przygotowywania kart kursów 

Karty kursów zostały opracowane według nowej karty kursu oraz z wykorzystaniem nowych 

efektów kształcenia opracowanych przez Zespół w roku 2017. Karty kursów są dostępne dla 

studentów w sekretariatach/bibliotekach poszczególnych filologii. Karty kursów 

prowadzonych na Filologii Angielskiej są już dostępne na stronie internetowej Instytutu. 

Zespół pracuje nad podobnym rozwiązaniem dla wszystkich filologii. 

 

6. Prowadzenie bazy danych nt. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 

W roku akademickim 2016/2017 Instytut Neofilologii współpracował z kilkunastoma 

interesariuszami zewnętrznymi, m.in. np. z firmami Motorola Solutions, TransAtlantic 

Communications, VeroLing, Aon Hewitt, Translation Street i innymi. 

 

7. Prowadzenie bazy danych nt. wydarzeń organizowanych w Instytucie Neofilologii 

 

Wydarzenia w IN UP 

 

w roku akademickim 2016/2017 

wykłady otwarte      26 

konferencje naukowe 9 

 

projekty edukacyjne 9 

warsztaty 9 

wyjazdy studentów na 

konferencje 

2 

koła naukowe Koło Naukowe Anglistów TEAM 



Studenckie Koło Naukowe SNEC, FA 

Koło Naukowe Italianistów „Italianissimi” 

Koło Naukowe Germanistów 

Teatralne Koło Naukowe Entr'Acte, FR 

Koło Naukowe Romanistów  

Koło Naukowe Iberystów UP Corazón 

Koło Naukowe Rusycystów  

konkursy organizowane przez IN        8 

inne  15 wydarzeń  

kursy prowadzone przez 

zaproszonych wykładowców 

             5 

8. Podsumowanie działalności systemu zapewniania jakości 

Zespół rozpoznał kilka problemów, dotyczących m.in. przepływu informacji, terminowości 

przygotowywania harmonogramu na studiach niestacjonarnych oraz kart kursów. 

Opracowano zalecenia, które w większości wdrożono na poszczególnych filologiach do końca 

września 2017 roku (szczegóły w rocznym raporcie Zespołu za rok 2016/2017).  

Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku filologia 

 

 


