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HARMONOGRAM ODBYTYCH SPOTKAŃ 

KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

W KATEDRZE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ  

(za rok akademicki 2016/2017 ) 

 

DATA CEL SPOTKANIA 

8.11.2016 Uczestnicy: 

dr Alina Dorota Jarząbek (przewodnicząca) 

dr Magdalena Makowska 

dr Joanna Targońska 

dr Radosław Supranowicz 

dr Aneta Jachimowicz (nieobecna z racji urlopu naukowego) 

 

Omawiane tematy: 
 

1. Harmonogram działań KZZJK na rok akademicki 2016-2017 

2. Raport autoewaluacji (2015/2016 semestr letni) .  

− Zespół postuluje, aby ankiety pracowników zebrać do końca czerwca.  

− Jednym wniosków raportu 2015/2016, aby na egzaminie z przedmiotu Pisanie ze stylistyką wymagać od studentów 

pisania dłuższych tekstów (min. 250 słów). 

3. Zatwierdzono harmonogram hospitacji w KFG w roku 2016-2017. 

4. Zatwierdzono koordynatorów Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego 2016-2017. 
I stopień 

I rok – mgr Małgorzata Derecka 

II rok – dr Joanna Targońska  

III rok – dr Magdalena Makowska  

II stopień 

I rok – dr Radosław Supranowicz 

II rok  - mgr Małgorzata Derecka 

5. W oparciu o Regulamin studiów (zał. Do uchwały 508 z 29.04.2014) ustalono zasady korzystania z IOS przez osoby 



 2

studiujące dwa kierunki, dla których germanistyka jest drugim kierunkiem: 
− Student ubiegający się o IOS składa w pierwszym tygodniu zajęć podanie w sekretariacie KFG. 

− Pracownicy KFG rozpatrują podanie na zebraniu pracowników, które powinno odbyć się przed 15 października danego roku. 

6. Ankiety z praktyk studenckich – wnioski: 

−  najwyższy współczynnik zwrotności ankiet na wydziale 

− ankiety powinny trafiać do KZZJK, aby jednostka miała informację zwrotną od instytucji, do których kieruje studentów na 

praktyki. 

7. Sylabus: seminarium magisterskie. 

Zaproponowano zmiany w sylabusie na cykl 2017-2018. 

8. Analiza SWOT 2015-2016. 

Odniesiono się do wcześniejszych zaleceń rektorskich za rok 2015/16 i wykazano działania wdrożone w tym czasie w KFG, a 

także sformułowano trudności z wdrożeniem niektórych z nich. 

 
31.01.2017 Uczestnicy: 

dr Alina Dorota Jarząbek (przewodnicząca) 

dr Magdalena Makowska 

dr Joanna Targońska 

dr Radosław Supranowicz 

dr Aneta Jachimowicz (nieobecna z racji urlopu naukowego) 

 

Omówiono następujące tematy: 

1. Warunki realizacji przedmiotu przez studentów wnioskujących o IOS w KFG. Zespół opracował i zaakceptował 

dokument, który zostanie rozesłany 14.02. do pracowników KFG 

2. Sprawozdanie z zebrania WZZJK. 

a. Zmiany w programie studiów 2017/2018 – dodanie 15 h fonetyki. 

b. Wskazanie pracownikom miejsca wyników ankiet studenckich w systemie USOS. 

c. Przeprowadzenie ankietowania autoewaluacyjnego wśród pracowników KFG za semestr zimowy 2016/2017 – 

raport dla WZZJK do 15.03.2017. 

d. Kontynuacja dyskusji nad formą ankiety autoewaluacyjnej – propozycje zmian. 

e. Dokumentacja KZZJK na stronie KFG. 

f. Archiwizacja prac zaliczeniowych oraz egzaminów przed koordynatorów poszczególnych przedmiotów. 
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g. Praktyki studenckie – dyscyplinowanie studentów do terminowego wywiązywania się z zaliczenia praktyk i 

przedkładania odpowiednich dokumentów (np. umowa z nauczycielem). 

3. Sprawy różne. 

a. Joanna Targońska zgłosiła propozycję zmodyfikowania protokołu egzaminu ustnego z PNJN uzasadniając ją 

brakiem adekwatności w sytuacji egzaminacyjnej studentów na filologii germańskiej.  

Propozycja ta zostanie przedstawiona innym filologiom do dyskusji. 

 
29.05.2017 Uczestnicy: 

dr Alina Dorota Jarząbek (przewodnicząca) 

dr Magdalena Makowska 

dr Joanna Targońska 

dr Radosław Supranowicz 

dr Aneta Jachimowicz (nieobecna z racji urlopu naukowego) 

 

Omówiono następujące tematy: 

1. Egzamin ustny z PNJN  

a.  Ustala się, że do egzaminu ustnego z PNJN - jako jednego z komponentów egzaminu z PNJN - przystępują wszyscy 

studenci, niezależnie od wyników egzaminu pisemnego. Wyniki egzaminu ustnego zapisuje się w formie oceny. 

b.  Koordynator PNJN oraz prowadzący zajęcia z Konwersacji i leksyki sporządzają listę zagadnień egzaminacyjnych na 

egzamin ustny, którą przedstawiają studentom danego roku.  

2. Protokół zbiorczy egzaminu z PNJN. 

a.  Na mocy „Procedury weryfikacji efektów kształcenia” pkt. 4.2.d ustala się, że wyniki egzaminu z PNJN 

dokumentowane są w formie protokołu zbiorczego jako załącznika do testów egzaminacyjnych i protokołów ustnych 

(Zał. 1: Wzór protokołu zbiorczego). 

b.  Koordynator PNJN jest odpowiedzialny z prawidłowe dokumentowanie wyników egzaminu z PNJN. 

c.  Protokół zbiorczy zostaje odpowiednio dostosowany przez koordynatora PNJN na danym roku do rzeczywistych 

komponentów egzaminu z PNJN zapisanych w planie studiów. 

d. Po zakończeniu egzaminu z PNJN (z uwzględnieniem terminów egzaminów poprawkowych) koordynator dostarcza 

protokół zbiorczy wraz z testami z poszczególnych komponentów oraz protokołami egzaminu ustnego. 
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3. Metryczka (oznakowanie) testów egzaminacyjnych 

a.  Każdy test pisemny (inna forma egzaminacyjna, praca zaliczeniowa) powinien być oznakowany odpowiednim 

nagłówkiem w języku polskim i zawierać następujące informacje: 

− Imię i nazwisko studenta 

− Specjalność (FG i/lub SN) 

− Rok 

− Nazwa przedmiotu lub komponentu 

− Data egzaminu / zaliczenia / oddania pracy zaliczeniowej 

− Termin egzaminu (I, II lub III) 

 

 


