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L.p  

Zagadnienie/Pytanie 

 

TAK 

 

NIE 

Wyjaśnienie 
Jeżeli tak-proszę podać formy realizacji 
Jeżeli nie-proszę podać uzasadnienie 

1. Czy koncepcja 
kształcenia i plany 
rozwoju wydziału są 
zgodne z misją i 
strategią rozwoju 
Uniwersytetu 
Opolskiego. 

X  

Jednostka realizuje cele określone w 
dokumentach Uniwersytetu Opolskiego. 
Programy kształcenia są zgodne z 
państwowymi standardami kształcenia oraz 
są adekwatne do wymagań rynku pracy. 

2. Czy monitorowano 
warunki realizacji 
programów studiów i 
organizacji zajęć ( 
zasoby kadrowe i 
materialne oraz plany 
zajęć) 

X  

Przed rozpoczęciem zajęć na studiach 
podyplomowych dokonano analizy doboru 
pracowników w kontekście ich kompetencji 
merytorycznych oraz oceny dokonanej przez 
studentów. Przeprowadzono również 
przegląd sal wykładowych i planów zajęć. 

3. Czy dokonywano 
weryfikacji 
skuteczności osiągania 
zakładanych efektów 
kształcenia przez 
studentów? 

X  

Weryfikacji takiej dokonywali pracownicy 
naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia 
na studiach podyplomowych wykorzystując 
w tym celu narzędzia uwzględnione w 
kartach prowadzonych przez nich 
przedmiotów. 

4. Czy została wdrożona 
procedura 
potwierdzania efektów 
uczenia się uzyskanych 
poza systemem 
studiów? (powołanie 
komisji, publikowanie 
informacji na stronie 
internetowej.) 

 X 

Na stronie internetowej nie są zamieszczane 
informacje o efektach uczenia się studentów 
uzyskiwanych poza systemem studiów 
ponieważ większość działań dydaktycznych 
ma charakter usługowy w stosunku do 
studentów z innych jednostek UO 



5. Czy zapewniony jest 
publiczny dostęp do 
aktualnej i 
kompleksowej 
informacji o 
programach 
kształcenia oraz 
przyznawanych 
kwalifikacjach? 

X  

Wszystkie informacje są dostępne na stronie 
internetowej CEU UO 

6. Czy prowadzona jest 
współpraca z 
pracodawcami w 
opracowywaniu 
programów kształcenia 
oraz ich realizacji? 

X  

Współpraca podczas opracowania planów i 
obsady studiów podyplomowych w zakresie 
 Edukacja i rehabilitacja dzieci 

niewidomych i słabowidzących 
(tyflopedagogika),  

 Edukacja i rehabilitacja dzieci 
niesłyszących i słabosłyszących 
(surdopedagogika), 

7. Czy odbywa się 
współpraca w zakresie 
działalności 
dydaktycznej oraz 
naukowej z 
zagranicznymi 
ośrodkami naukowo-
dydaktycznymi i czy 
jest ona 
wykorzystywana do 
doskonalenia i 
opracowywania 
programów 
kształcenia? 

 X 

Nie podjęto takich działań 

8. Czy w ostatnim roku 
akademickim 
wzbogacona została 
oferta edukacyjna? 
(nowe kierunki, 
specjalności, studia 
podyplomowe) 

X  

 Oferta została wzbogacona o studia 
podyplomowe z zakresu: 

 Edukacja i rehabilitacja dzieci 
niewidomych i słabowidzących 
(tyflopedagogika),  

 Edukacja i rehabilitacja dzieci 
niesłyszących i słabosłyszących 
(surdopedagogika). 

Rekrutacja rozpoczęła się w listopadzie 
2017r. Niestety liczba osób 
zainteresowanych udziałem w ww. studiach 
była jednak zbyt mała, by podjąć decyzję o 
rozpoczęciu ich realizacji. Koordynacja dr 
hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO, 
mgr Natalia Juszkiewicz – CEU UO. 
 Przeprowadzenie Kursu na wychowawców 

wypoczynku dla studentów kierunku 
Filologia angielska UO; koordynacja dr 
Elżbieta Szymańska-Czaplak (WF UO), 



dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. 
UO, mgr Natalia Juszkiewicz – CEU UO 

9. Czy jednostka posiada i 
rozwija ofertę zajęć 
prowadzonych w 
języku obcym? 
(programy, zajęcia 
prowadzone w języku 
obcym)  

 X 

Nie podjęto takich działań 

10. Czy rozwijane są u 
studentów umiejętności 
informatyczne? 

 X 
Nie podjęto takich działań 

11. Czy udoskonalono 
programy kształcenia i 
sylabusy? 

X  
Udoskonalono wszystkie programy, plany 
studiów oraz karty przedmiotów zgodnie z 
państwowymi standardami kształcenia  

12.  Czy wykorzystywane są 
metody i techniki 
kształcenia  na 
odległość? 

 X 

Jednostka nie posiada platformy e-
learningowej 

13.  Czy podejmowane są 
działania wspierające 
międzynarodową 
mobilność studentów i 
kadry naukowo-
dydaktycznej. 

 X 

Nie podjęto takich działań ponieważ CEU 
UO nie dysponuje własną kadrą 
dydaktyczno-naukową a zdecydowana 
większość działań dydaktycznych ma 
charakter usługowy w stosunku do 
studentów z innych jednostek UO 

14. Proszę podać przykłady dobrych praktyk: 
Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie określenia na jakie kierunki 
studiów podyplomowych istnieje zapotrzebowanie. 
 

15. Propozycje działań na rzecz doskonalenia  jakości kształcenia: 
Rozszerzenie grona pracodawców z którymi zostanie podjęta współpraca w zakresie 
określenia na jakie kursy, szkolenia i kierunki studiów podyplomowych istnieje 
zapotrzebowanie 
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