
fIarmonogranr działirfi doskonalących na Wydziale Naulr o Zdrorvirr rvyni|<aj4cych

z Ilaportu losów absohvcntów w ro|<rr 2016

L Kontynuacja dziatań związanych ze szkolcniem opickunów i mentorórv

prowadzących zajęcia praktycznc i praktyki znwodowc

Semcstr zimowy:

1. Podjęcie decyzji przez Wydziałowy Zespoł ds. organizacji Praktyk Studenckich, na jakich

kięrunkach WNoZ będą prowadzonę szkolenia mentorow - f3.II'20 |6

f .IJzyskanie akceptacji I(olegium Dziekańskiego dla propozycji Zespofu.

3, Zabezpieczenl'e środkow finansowych na przeprowadzenie szkoleń (rezerwy dziekańskie?)

4. Przygotowanie programu szkoleń i pozyskanie osob prowadzącyoh'

Semestr lctni:

1. I{ealizacja szkolen (marzec-mą 2017).

2. Przeprowadzenie ewaluacji szko1eń i sformułowanie wnioskow.

u. Wcryfikacja programów strrdiów pod kątcm możliwości uwzględllienia

oczekiwań absolwentów w zakresic konkretnych kompetencji

Semestr zimowy:

1' Przestanie do 30.Il.2016 przez Sekrętariat Rady ds. Jakości Kształcenia Rapor1u 1osow

Absolwentów Przewodniczącym I(omisjami Programowo-Dydaktycznych na poszlzęgolnych

kierunkach.

2, Ana|iza przez członkow Komisji programow studiow z uwzględnieniem czy oczekiwane

przez absolwentow efekty kształcenia sązawal1e w programie, jezeli tak to w jaki sposob są

realizowanę, czy istnieje potrzeba modyfikacji np. treści czy flcrmy zajęć, aby osiągnąc

poządane efekty.

3. Wspołprala z przedstawicielami Rady Jakości na poszczególnych kierunkach na etapie

formułowania konkretnych Zmlan.



4. Przedstawienie propozycji zmian przez Przewodniczących Komis.jami Programowo-

Dydaktycznych na posiedzeniu Rady ds. Jakości I(sztirłcenia - styczeń 2017.

5. Akceptacja zaproponowanych zmtan przez Radę Jakości orazWydziałowego Koordynatora

ds. Jakości Kształcenia .Iuty 2017 .

Semestr letni:

1. Akceptacja propozycj i zmian przez I(olegium Dziekańskie.

2. Akceptacja propozycji zmian przez Radę Wydziafu - do kwietnia 2017 .

3. Wdrozenie zmian w programach lub poszczegolnych sylabusach.

4. Przesłan|e prZęZ Komisje Programowo-Dydaktycznych programow studiow do Dziekanatu

WNoZ - do końca maia 2017 .

dr hab. Wojciech Pospiech, prof. UMK dr Komila Foleńczyk
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