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Obszar zaleceń

Wytyczne dla jednostek prowadzących kształcenie

Nauka i badania

 wydzielenie środków na przygotowanie projektów i współpracę międzynarodową z
budżetu przeznaczonego na realizację strategii rozwoju uczelni
 zadbanie o lepszą koordynację działań między jednostkami UKSW, które zajmują się
badaniami naukowymi, a wydziałami (zwiększenie interdyscyplinarności projektów i
badań naukowych)
 zintensyfikowanie wymiany informacji między wydziałami UKSW w celu zwiększenia
możliwości współpracy w badaniach o charakterze interdyscyplinarnym i wymiany
doświadczeń

Kadra

 zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz udziału w szkoleniach dla
pracowników administracyjnych
 organizowanie szkoleń dla pracowników naukowo‐dydaktycznych i dydaktycznych z
zakresu nowoczesnych metod nauczania w celu podnoszenia jakości kształcenia w
szczególności z zakresu prowadzenia zajęć w formie e‐learningu
 wykorzystanie programów wymiany kadry prowadzonych przez fundacje, ambasady i
inne instytucje

Kształcenie

 weryfikacja oferty kształcenia w zakresie studiów podyplomowych i kursów
dokształcających pod względem potrzeb rynku pracy
 zwiększenie oferty zajęć prowadzonych w formie e‐learningu zwłaszcza na studiach
niestacjonarnych
 zintensyfikowanie działań na rzecz wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+
poprzez organizację „mobilnych semestrów”

Wewnętrzny system
zapewniania jakości
kształcenia

 zintensyfikowanie współpracy pomiędzy wydziałowymi komisjami ds. jakości
kształcenia (WKJK) i wydziałowymi komisjami dydaktycznymi (WKD) oraz wymiany
doświadczeń z innymi wydziałami i jednostkami
 zweryfikowanie dotychczasowego systemu zapewniania jakości kształcenia pod
względem funkcjonalności przewidzianych rozwiązań, opracowanie harmonogramu
działań związanych z jakością kształcenia oraz pomoc merytoryczna dla członków WKD i
WKJK w szczególności poprzez szkolenia i materiały instruktażowe
 zaproponowanie nowych form zachęty udziału studentów w badaniach ewaluacyjnych
(oceniających poszczególne zajęcia, uczelnię, jakość kształcenia)

Infrastruktura

 zwiększenie możliwości dostępu do repozytoriów woluminów bibliotecznych online i
systematyczne porządkowanie katalogu elektronicznego Biblioteki Głównej UKSW pod
względem dostępności książek
 udostępnienie WiFi dobrej jakości na całej uczelni
 przegląd techniczny sprzętu audiowizualnego w salach dydaktycznych

Wizerunek uczelni

 opracowanie strategii promocyjnej uczelni i zapewnienie jej odpowiedniego
finansowania
 zainstalowanie ekranów, proponowanych przez Samorząd Studentów, na bieżąco
prezentujących informacje dotyczące życia UKSW, a tym samym upowszechnienie
działań medialnych organizacji studenckich (m.in. Samorządowy program informacyjny
„Trochę kultury”, programy Panda TV, działalność Radia UKSW i in.)

