Raport dotyczący oceny sylabusów, sporządzanych przez pracowników Instytutu
Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, do zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku
akademickim 2013/2014, w semestrze zimowym i letnim na kierunku Komunikacja
Europejska

oraz

do

przygotowywanych

nowych

kierunków

studiów

(Judaistyka,

Projektowanie kultury).

1. Wnioski ZOJK:
Zespół analizował wszystkie syllabusy do zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku
akademickim 2013/2014, w semestrze zimowym i letnim na kierunku Komunikacja Europejska
oraz do przygotowywanych nowych kierunków studiów. Na podstawie analizy strony formalnej i
merytorycznej dokumentów Zespół wyciągnął następujące wnioski:
Sylabusy w przeważającej części przypadków sporządzone zostały poprawnie. Strona
merytoryczna i formalna dokumentów nie budzi większych zastrzeżeń. W związku z powyższym
ocena sylabusów przygotowywanych przez pracowników prowadzących zajęcia w IKE jest
zdecydowanie pozytywna. Sporadycznie pojawiające się drobne błędy i niedoskonałości to: błędy w
oznaczeniach kodu modułu (przedmiotu); nieuzasadnione programowo, często zbyt szerokie
wymagania wstępne; błędne odniesienia do efektów kształcenia; brak nazw przedmiotów w
poszczególnych rubrykach syllabusa; błędne przeliczenia punktów ECTS względem godzin; zbyt
obszerna literatura; przewaga literatury anglojęzycznej; braki w danych kontaktowych
prowadzącego; brak legendy objaśniającej metody weryfikacji, jak również realizacji efektów
kształcenia; brak jasno określonych zasad ostatecznego zaliczenia.

2. Zalecenia ZOJK:
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia sformułował następujące zalecenia dotyczące
doskonalenia opisów modułów kształcenia. Zalecenia skierowane zostały do autorów sylabusów i
Dyrekcji Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

2.1.Zalecenia ZOJK dla autorów sylabusów:
 Zalecenie stosowania literatury dostosowanej do kompetencji komunikacyjnych oraz
możliwości percepcyjnych studenta (unikanie zbyt obszernej literatury oraz literatury tylko
w języku angielskim). Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia zaleca też rozbijanie literatury
na obowiązkową i zalecaną w taki sposób, by miało to realne odniesienie do ilości godzin

nakładu pracy studenta.
 Zalecenie aktualizacji danych kontaktowych prowadzącego,
 Zalecenie zamieszczania w sylabusach legendy objaśniającej metody weryfikacji, jak
również realizacji efektów kształcenia,
 Zalecenie jasnego precyzowania zasad ostatecznego zaliczenia.

2.2.Zalecenia ZOJK dla Dyrekcji Instytutu:
- opracowanie wytycznych i zasad uczestnictwa Kierowników Zakładów w przygotowywania
syllabusów i w ich udoskonalaniu w celu podnoszenie efektywności realizacji kierunkowych
efektów kształcenia.
- opracowania metod weryfikacji za pomocą mechanizmów systemu USOS, faktycznego czasu
poświęcanego przez studentów na przygotowanie się do zajęć oraz egzaminów.
- przygotowania wytycznych dla autorów syllabusów dotyczących stosowanych metod
dydaktycznych i form weryfikacji stopnia, w jakim studenci osiągają efekty kształcenia.
Zgodnie z treścią §7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012 ZOJK przedstawił
Dyrektorowi Instytutu, ZOJK oraz Radzie Instytutu plan naprawy zjawisk niepożądanych w formie
rekomendacji wydziałowych oraz opublikował go na stronie IKE.

