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Dobra praktyka w zakresie współpracy z pracownikami dydaktycznymi - wydziałowe 

seminaria dydaktyczne 

 

 

Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

 

 

Cel dobrej praktyki: Omawianie najważniejszych i aktualnych problemów związanych 

z procesem kształcenia. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy prodziekanami 

i pracownikami uczestniczącymi w procesie kształcenia. Wypracowywanie metod poprawy 

i doskonalenia procesu kształcenia. 

 

 

Opis dobrej praktyki: Wydziałowe Seminarium dydaktyczne organizowane jest przez 

prodziekana ds. kształcenia. Tematyka i częstotliwość spotkań jest uzależniona od aktualnych 

potrzeb i problemów (dotychczas odbyło się 9 seminariów). Przykładowe tematy: Proces 

kształcenia w systemie KRK; Uchwały porządkujące proces kształcenia; Modyfikacje planu 

studiów – 2013/2014; Doskonalenie procesu kształcenia; Sprawy bieżące: rekrutacja, 

dyscyplina zajęć i zaliczeń; Czy jest sens wspierać tych, którzy nie chcą studiować?; Jak 

nagradzać najlepiej studiujących? W trakcie seminarium prodziekan przedstawia podstawowe 

tezy, które są następnie dyskutowane przez uczestników. Informacja o seminarium jest 

przekazywana wielotorowo: na kilka dni przed terminem plakaty - w budynkach wydziału oraz 

na stronie internetowej, a także pocztą elektroniczną do kierowników katedr. Obecność 

pracowników dydaktycznych jest obowiązkowa (lista obecności). Przeciętny czas trwania 

seminarium – 1,5 godziny. Frekwencja średnia – ok. 55% (220 pracowników). Ważnym 

elementem spotkań jest przekazywanie pracownikom bieżących uchwał Rady Wydziału, 

związanych z kształceniem. Po dwóch latach doświadczeń przyjęto, że od roku akademickiego 

2014/15 seminaria będą się odbywać raz w miesiącu.  

 

 

Zalecenia dla wydziałów zainteresowanych powtórzeniem praktyki: Termin spotkań 

powinien być w danym semestrze ustalony tak, by jak największa liczba pracowników 

dydaktycznych mogła w seminariach uczestniczyć (stały dzień tygodnia, godziny zdecydowanie 

popołudniowe). Przy omawianiu ważnych tematów warto zadbać o udział kadry decyzyjnej 

wydziału i uczelni (np. Prorektora ds. Kształcenia, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia). 

 

 

Główne trudności związane ze stosowaniem praktyki: Podstawowym problemem jest jak 

zwykle frekwencja. Uwagi o procesie kształcenia wygłasza na różnych forach większość 

pracowników dydaktycznych. Pytaniem retorycznym jest zatem – co zrobić by frekwencja na 

seminariach dydaktycznych wynosiła co najmniej 90%? 

 


