Kształcenie 2.0

19 września 2018

Założenia:
• Troska o liczbę i jakość
• Kierunki studiów są prowadzone przez wydziały,…
• … ale są przyporządkowane do nowych dyscyplin
naukowych (jednej lub więcej);
• Trzy opcje: połączenie kierunków, nowe nazwy, nowe
kierunki;
• Uzgodnienie nazw kierunków w ramach jednej
dyscypliny (dziekani, Komisja Senacka, Senat);
• Połączenie kierunków – wspólny pierwszy rok;
• Zanim powstaną Rady Dyscyplin…
• Warunki i tryb rekrutacji oraz zasady dot. laureatów
olimpiad (grudzień 2018!);
• Nowe zespoły ds. jakości kształcenia.

Harmonogram
• 26 września – spotkanie z prodziekanami: wstępne
przyporządkowanie kierunków do nowych dyscyplin,
koncepcje łączenia ew. różnicowania kierunków;
• Posiedzenia Senatu w październiku i listopadzie –
uchwały o zmianach nazw kierunków;
•

Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca kompetencje i co
najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na
prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów, składa
rektorowi oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego
poza uczelnią w terminie do 30.11.2018.

• Posiedzenie Senatu w grudniu – uchwała rekrutacyjna,
uchwała o laureatach;
• Posiedzenia Senatu w styczniu i (w ostateczności) w
lutym – uchwały o nowych kierunkach.

Harmonogram cd.
• Posiedzenia Senatu w marcu, kwietniu i maju: uchwały
dostosowujące programy studiów do wymogów U2.0;
• POLON – wykaz nauczycieli akademickich – informacje o
zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych
programów studiów (?!!!)
• Posiedzenie Senatu w czerwcu – uchwała rekrutacyjna
na 2020/21, nowy Regulamin Studiów (ostatni termin!)

• Przyjęcie Regulaminu Pracy, który będzie także określał zasady
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla
poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk,
rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych
obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych
obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady
obliczania godzin dydaktycznych;

• Ustalenie Regulaminu Wynagradzania (31 marca 2019)

• zatwierdzenie nowego wzoru dyplomu
• określenie szczegółowych zasad sporządzenia i wydawania
dyplomów,
• tłumaczenia wzorów w j. obcym
• określenie nowych zasad wydania ELS
• stworzenie nowych wzorów hologramów
• określenie zasad oraz trybu pobierania i zwalniania z opłat
• określenie wysokości opłat za usługi edukacyjne

• określenie zasad dokumentowania programów studiów w
bazie Syllabus AGH
• zasady prowadzania zajęć przy pomocy e-learningu
• określenie nowych zasad nauki języków obcych i WF
• określenie nowych zasad tworzenia studiów wyższych
• określenie trybu rozliczania zajęć
• decyzja, czy nadal zawieramy umowy, a jeśli tak, to kto
ma określić wzór - senat czy rektor
• dostosowanie uchwały określającej organizację
potwierdzania efektów uczenia się

