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Działania doskonalące wynikajqce z Raportu akĘwności zawodowej
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absolwentów rocznik:a2014 Wydziału l\auk o Zdrowiu

Collegium Medicum UMK w 6 miesięcy po zakoficzeniu studiów

Opis problemu

Studenci oraz absolwenci często zgŁaszają

samych treści na roŻny ch przedmiotach'

odnośnie powtarzania się tych

Propozycj a działań doskonalących

Proponujemy wprowadzenie monitorowania przez okres I roku akademickiego (201612017)

powtarzalności treści nauczania na róŻnych przedmiotach dla tego samego kierunku studiów.

opinie studentów powinny być zbterane z zachowaniem anonimowości wg podanego ponizej

scĘemĄ (kwestiónariusz).

Osoby realizująĆe: Prowadzqcy zajęcla/koordynator (w przypadku kitku osób realizuj4cych

dany przedmiot)

Komisje Programowo.Dydakty czne dla poszczególnych kierunków nauczania

Narzędzie: Kwestionariusz do oceny powtarzaj4cych się treści kształcenia (w załącznlku)

Sposób realizacji:

- Dziekan zobowi4zlje Kierowników Jednostek WNoZ do wprowadzęnia Kwestionariusza w

celu uzyskania opinii studentów w sprawie povttaruajqcych się treści nauczania w cyklu

ksŹałcenia dla danego kierunku studiów

- Prowadzący zajęcialkoordynator informuje studentów. o mozliwości wypełnienia

kwestionariusza,

- Chętni studenci wypełniają anonimowy kwestionariusz po ztęa|izowaniu wszystkich zajęć z

danego przedmiotu i składają do zamkniętej urny.

- osoba prowadzqca zajęcia/koordynator przekazuje wypełnione kwestionariusze do Komisji

Programowo-Dydaktycznej d|a danego kierunku studiów najpóźniej w ci4gu dwóch tygodni

p o zakonczeniu semestru,

. Komisje Programowo-Dydaktycznę dlaposzczegolnych kierunków analizuj4wyniki i
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wskazują treści pokrywające się Kierownikom Jednostek, w których prowadzo ne sq zajęcia,
- Kierownicy jednostek po porozumieniu się między sob4 zobowiązani są do wprowadzenia
zmian tematyki zajęć w sylabus ach oraz przekazania właściwej informacji Komisjom
Programowo-Dydaktycznym oTaz Wydziałowej Radzie ds. Jakości Kształcenia i
Wydziałowemu Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia.
- Brak wprowadzenia odpowiednich zmian moŻę skutkować modyfikacją planów i
pro gramów nauczania pr Zez Komi sj e Pro gramowo.D ydaktyczne

Opis problemu

Absolwenci podawali kompetencje psychospołeczne (na przykład' umiejętności
komunikowania, współpracy w zespole, zatzqdzania czasęm i otganizacji pracy) jako
najbardziej przydatne w pracy zawodowej, jednocześnie wskazuj4c na potrzebę ich
popzerzęnia w prógramach studiów.

Ponadto absolwehci wskazywali na koniecznoś ó poszetzenia treści ksŹałcenia o zagadnienia
dotyczqce prowadzeniu własnej działalności gospodar czej - znajomości przepisów prawnych,
zasad prowadzenia księ gowo ści.

Propozycj a działan d osko na |ących
Proponujemy ana|tzę sylabusów przez Komisje Programowo-Dydaktyczne dla
poszczególnych kierunków pod kątem możliwości wprowad zenia zmian i osi4gnięcia
efektów kształcenia w zakresie wymienionych zagadnień.
osoby realizujące: Komisje Programowo-Dydakty czne dlaposzczegó1nych kierunków

Kierownicy j edno stek organizacyj nych
Sposób realizacji:

- Komisja Programowo-Dydaktyczna ana|izuje sylabusy i decyduj e czy na danym kięrunku
jest potrzeba oraz mozliwość modyfikacji lub rozsze rzeniatreŚci kształcenia,
- Komisja Programowo-Dydaktyczna rekomenduje poszczegolnym Kierownikom jednostek
otgantzacyjnych wprowadzenie zmianw sylabusach umożliwiających osięgnięcie efektów
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kształcenia w zakresie kompetencji psychospołecznych oraz

działalności. gospodarc zej po skończęniu studiów.

-Komisja Programowo-Dydaktyczna przekazuje ustalehia w tym

Radzie ds. Jakości Kształceni a l, W y dział.owemu Koordynatorowi ds.

ułatwiających podjęcie

zakresie Wydziałowej

Jakości Kształcenia.
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