Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z dnia 12 lutego 2018 r.
Temat posiedzenia :
Zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych.

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy.

Komisja zajęła się uwagami dr Joanny Banaś:
1) w punkcie 5.4 jest napisane: "gdy nauczyciel akademicki uzyska ocenę negatywną
proces hospitacji zostanie powtórzony w następnym roku akademickim" - czy nie
powinno być to uwzględnione w punkcie 5.1 (podstawy do przeprowadzenia
hospitacji)?
2) czy kierownik katedry nauczyciela ocenianego ma sam zainteresować się
protokołem z hospitacji jeśli zechce, czy pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
ma przekazać protokół do wglądu niezależnie od woli kierownika?
3) czy plan hospitacji trafia do działu kształcenia? W zarządzeniu nie ma o tym ani
słowa. Jeśli zmieni się skład zespołu hospitującego, bo ekspert jest np. akurat na
konferencji i nie można zrobić hospitacji później, to taką zmianę adnotować w planie
hospitacji?
4) czy odpowiedź Rektora na odwołanie nie powinna trafić do wiadomości
pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia?
Dr Mariola Wróbel wniosła uwagę odnośnie zapisu mówiącego o wnoszeniu przez
studentów skargi do sekcji standardów i jakości kształcenia Działu Kształcenia,
argumentując, że studenci nawet nie wiedzą o takim zapisie, a co dopiero o
możliwości skorzystania z niego.
Mgr Anita Matyjaszczyk/Dział Kształcenia zasugerowała dopisanie do wspomnianego
punktu, że podmiotem do którego studenci mogą skierować skargę jest bezpośrednio
dziekan albo prorektor ds. kształcenia.
Ponadto mgr Matyjaszczyk przyznała, że od czasu wprowadzenia procedury hospitacji
tj. od 2009 r. nie odnotowano skargi studentów, która wpłynęłaby do sekcji ds.
standardów i jakości kształcenia. Zasugerowała też rozważenie przeprowadzenia
wśród studentów akcji informacyjnej dotyczącej możliwości wniesienia skargi na
nauczyciela.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący dr inż. Piotr Piela zarządził głosowanie
nad przyjęciem protokołu z hospitacji z uwzględnieniem wszystkich, dyskutowanych
na wcześniejszych posiedzeniach poprawek.
Za przyjęciem protokołu w nowej formie głosowali jednomyślnie wszyscy członkowie
komisji obecni na posiedzeniu.
Członkowie komisji zdecydowali, że aktualizacja procedury hospitacji zostanie
przedstawiona prorektor ds. kształcenia, a na następnym posiedzeniu wyznaczonym
na 26 lutego br. odbędzie się głosowanie nad całością uzupełnioną o ewentualne
poprawki wniesione przez p. Rektor.

Przewodniczący komisji zapowiedział, że na następnym posiedzeniu przedstawi
również roczne sprawozdanie z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia, które w formie informacji ma zostać przedstawione na marcowym
posiedzeniu Senatu.
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