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Informacje ogólne ( skąd ?,za jaki okres?, w jakim składzie?) 
Sprawozdanie z oceny jakości kształcenia zostało sporządzone za okres roku akademickiego 2013/2014, 
sporządziła je dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłooska – Dyrektor CEU UO 
 

Okresowe przeglądy i monitorowanie programów kształcenia oraz ich efektów 

Opis podjętych działao 
W CEU UO prowadzone są jedne studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Program 
studiów został skonstruowany w 2012 r. zgodnie z wymogami KRK i zarządzeniami wewnętrznymi UO. 
Centrum odpowiada także za kształcenie pedagogiczne na kierunkach nauczycielskich. Programy tych 
kierunków są także zgodne z założeniami KRK.  
Monitorowanie programów kształcenia jest procesem ciągłym, więc okresowe przeglądy programów 
kształcenia wykonuje Dyrektor UO po każdym semestrze studiów. 
 

Wnioski 
 
 

Nowe kierunki , specjalności 

Opis podjętych działao  
Nie dotyczy 
 

Wnioski – 
 

Oferta studiów podyplomowych dostosowanych potrzeb rynku 

Opis podjętych działao 
W analizowanym roku akademickim nie przedstawiono oferty nowych studiów podyplomowych. Na 
bieżąco są podejmowane działania, analizujące potrzeby rynku, głównie poprzez kontakty z 
interesariuszami pozauniwersyteckimi. 
 

Wnioski – 
 

Czy wydział , jednostka posiada strategię doskonalenia jakości kształcenia 

Opis podjętych działao 
CEU UO jest w trakcie opracowywania strategii doskonalenia jakości kształcenia, będącej realizacją 
założeo Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, który powstał w 2014 r. i nadal jest 
rozwijany.  
 

Wnioski  
Planowany termin przyjęcia strategii to styczeo 2015 r. 

Mocne i słabe strony w zakresie doskonalenia jakości kształcenia 

Opis podjętych działao 
Dyrektor CEU UO na bieżąco monitoruje słabe i mocne strony Centrum. Diagnoza obecnego stanu będzie 
punktem wyjścia do budowania strategii doskonalenia jakości.  Strategia ta obecnie powstaje, potem 
będzie stopniowo wdrażana i zostaną sformułowanie nowe wnioski. 

Wnioski 
 

Dostępnośd zajęd prowadzonych w języku obcym 

Opis podjętych działao 



Obecnie w CEU UO nie prowadzi się zajęd w języku obcym 

Wnioski 
 

Procedury dyplomowania oraz związek z kierunkiem lub specjalnością 

Opis podjętych działao 
W CEU UO opracowano procedurę dyplomowania i oceniania. Przyjęto kryteria, jakie musi spełniad praca 
dyplomowa. Odpowiednie informacje znajdują się na stronie internetowej. W opracowaniu jest 
Przewodnik techniczny do pisania prac dyplomowych. 
 

Wnioski 
 

Dodatkowe zajęcia dla studentów (wykłady otwarte, konferencje naukowe, warsztaty, wyjazdy 
studyjne itp. 

Opis podjętych działao  
Centrum jest w trakcie przygotowywania dodatkowej oferty kursów doskonalących i dokształcających, 
zarówno dla studentów i pracowników UO, jak i dla osób spoza uczelni.  
 

Wnioski 
W 2014 roku w listopadzie powinna rozpocząd się realizacja pierwszych kursów. 
 

Przykłady dobrych praktyk 
 

Propozycje działao na rzecz poprawy jakości kształcenia 
- prowadzenie hospitacji zajęd 
- ankietyzacja studentów 
- analiza oczekiwao słuchaczy, co do oferty kształcenia w CEU UO 
- doskonalenie programów studiów 
- analiza efektów kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


