PLAN ZEBRANIA 2 WZZJK

Zebranie (2) WZZJK

28.II.2017., godz. 10. s.013

(1) Wypracowywanie procedur działań cyklicznych : „Zgłaszanie zmian w programach” –
wysłano mailem, publikacja na monitorach wydziałowych. CEL: uporządkowanie procedur
wprowadzania zmian na wydziale

(2) Opinie w sprawie zgłoszonych zmian w programach studiów dla kierunków:
- Gospodarka wodna w Pile
(Uwagi: 1) nie uwzględniono 0 ECTS dla WF – do korekty; 2) pozostałe zmiany tak, od nowego cyklu
kształcenia);

- Geografia
(Uwagi: zmiany na I roku po korekcie 0 ECTS dla WF, wprowadzenie od 2016/17)

- Ekologia miasta
(Uwagi: zmiany na I roku po korekcie 0 ECTS dla WF, wprowadzenie od 2016/17)

- HMiK
(Uwagi: zmiany na I roku po korekcie 0 ECTS dla WF, wprowadzenie od 2016/17)

-Geoanaliza społeczno- ekonomiczna
(Uwagi: „Podstawy geografii” – wykład kierunkowy i tyle samo 3 ECTS a nie 2, na wszystkich
specjalnościach – zmienić; 2):podstawy ekonomii i przedsiębiorczość” też kierunkowy i też tyle samo
ECTS tj. 3 a nie 4 – zmienić, 3) pozostałe zmiany na I roku po korekcie 0 ECTS dla WF,
wprowadzenie od 2016/17)

- Geoinformacja
(Uwagi: wygaszanie specjalności => zmiana nazwy specjalności + wniosek o utworzenie nowej
specjalności)

- Geodezja i Kartografia , tryb dzienny i zaoczny
(uwagi: 1) proponowane zmiany nowych przedmiotów oraz zmiany nazw przedmiotów = zmiana
efektów kształcenia? (jeżeli tak, to rozpisanie wg PRK; 2) od nowego cyklu kształcenia oprócz zmian
na I roku po uwzględnieniu 0 ECTS dla WF od 2016/17 )

- Zarządzanie Środowiskiem
(uwagi j.w)

HMiK – specjalnośc na kierunku geografia
(uwagi: zmiany niespójne z tymi zgłoszonymi przez Radę programową ds. kierunku geografia)

ZGŁOSZONE ZMIANY PO UWZGLĘDNIENIU PIERWSZYCH UWAG DO 7 MARCA
(KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE), MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DO KONSULTACJI

WYDZIAŁOWYCH
+ Możliwość zgłoszenia również zmian na innych kierunkach!

(3) propozycja Rady programowej ds. kierunku geografia zmiany nazwy kierunku na
„geografia z GIS”
Uwagi: wygaszanie specjalności geoinformacja => zmiana nazwy specjalności SIG + wniosek o
utworzenie nowej specjalnośc)

(4) Zgłoszenie pani prof. Małgorzaty Mazurek, kierowniczki projektu POWER „Geocentrum”,
zmian w programach studiów na kierunkach: Geoinformacja, GP, Geologia.
Uwagi: możliwość zgłoszenia zmian poprzez Rady programowe ds. kierunków lub jako zajęcia
monograficzne

(5) Harmonogram spotkań ze studentami poszczególnych kierunków – opinie dot.
jakości kształcenia: przekazanie raportów ze spotkań, gromadzenie dokumentacji

(6) raport z realizacji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia –
specjalna Rada Wydziału – 11 kwietnia 2017 – wizytacja Prorektora ds. jakości
kształcenia.

Spotkanie robocze 4.04. przed lub po kolegium dziekańskim
(7) Zmiany Uchwały Senatu UAM ws. Wytycznych do rad…..dotyczące uchwalania
programów studiów (kopie Uchwały nr 28/2016/2017)
- najważniejsze zmienione zapisy
- nowe wzory wniosków o utworzenie kierunków i specjalności
- NOWY WZÓR TABELI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA wg PRK + nowe kody

- terminarz posiedzeń senackiej komisji ds. kształcenia (ważne dla zgłaszania wniosków)

(8) nowe Zarządzenie rektora ws. Obowiązkowych praktyk zawodowych – interpretacja
zapisów, nowe wzory umów
UWAGA: uaktualnić listę opiekunów praktyk zawodowych na www

(9) inne sprawy bieżące:
- rozliczenie ćwiczeń terenowych
- procedura rekrutacji: limity, komisje do 31 marca w Dz.N.,(i do 14 marca na RW)

