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1. Ostateczna akceptacja dokumentacji programu kształcenia, czyli spisu 

wszystkich elementów, które musi zawierać program kształcenia przygotowywany 

przez wszystkie kierunki studiów prowadzonych w UAP. 

2. Omówienie sumarycznych wskaźników ilościowych, będących elementem 

programu kształcenia i opracowanie wytycznych dotyczących tych wskaźników. 

3. Omówienie kwestii sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, 

które również stanowią element programu kształcenia. 

4. Ostateczne zatwierdzenie nazw modułów, które mogą być stosowane w matrycy 

efektów kształcenia, reprezentując grupę przedmiotów/pracowni i innych form zajęć. 

Stosując moduły należy wyjaśnić, jakie przedmioty/pracownie reprezentuje 

zastosowany moduł. Moduły można stosować wybiórczo – nie ma konieczności 

stosować wszystkich rodzajów modułów. Oprócz modułów w matrycy efektów 

kształcenia pojawią się również pojedyncze zajęcia, plenery, praktyki, przygotowanie 

pracy dyplomowej itp.  Ostatecznie zatwierdzone zostały następujące moduły: 

 • moduł podstawowych pracowni kierunkowych 

 • moduł uzupełniających pracowni kierunkowych 

 • moduł podstawowych pracowni artystycznych 

 • moduł uzupełniających pracowni artystycznych 

 • moduł podstawowych przedmiotów teoretycznych 

 • moduł kierunkowych przedmiotów teoretycznych 

5. Omówienie kwestii odgórnego ustalenia liczby punktów ECTS dla tych 

przedmiotów, które są wykładane na różnych kierunkach – w tym samym wymiarze 

godzin, z tą samą treścią kształcenia i tymi samymi efektami kształcenia. Przedmioty 

takie nie mogą mieć przyznawanej różnej liczby punktów ECTS na różnych kierunkach. 

6. Kwestia wymagająca wyjaśnienia – ujednolicenie nazw tych przedmiotów 

teoretycznych, które nazywają się podobnie (np. Główne problemy kultury 

•Historia i teoria kultury •Wybrane zagadnienia teorii kultury, Zagadnienia i kierunki 

filozofii •Historia filozofii i estetyki •Zagadnienia filozofii współczesnej •Filozofia 

współczesna •Monografie sztuki współczesnej •Wykłady monograficzne ze sztuki 

współczesnej). Należy wyjaśnić, czy istnieją jakiekolwiek różnice w treściach tych 

przedmiotów i w zakładanych efektach kształcenia. 

7. Kwestia wymagająca wyjaśnienia – punkty ECTS z zajęć wychowania fizycznego w 

przypadku zwolnienia studenta z ich odbywania. Należy podjąć decyzję, w jaki sposób 

student może osiągnąć brakujący 1 punkt ECTS. 



8. Omówienie sprawy ankietyzacji wśród absolwentów do oceny kierunku studiów. 

Zgodnie z procedurą ankietyzacji, każdy student przygotowujący się do obrony 

dyplomu otrzyma razem z obiegówką formularz ankiety. W ustalonym terminie, 

WZZJK otworzą urny i dokonają podsumowania ankiet, raporty przekażą Radzie 

Uczelnianej. 

9. Przypomnienie o zobowiązaniu wynikającym z zatwierdzonego przez Senat Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP o konieczności sporządzenia raportów z 

wydziałowych przeglądów końcoworocznych. Raporty takie, przygotowane przez 

Wydziałowe Zespoły mają zawierać: informację o tym, kiedy odbył się przegląd 

wydziałowy wraz z krótkim podsumowaniem dotyczącym ogólnego poziomu 

prezentowanych prac. 

Załączniki do protokołu z tego posiedzenia URZJK znajdują się w zakładce Informacje 

dla Rad Programowych Kierunków


