CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia

Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia Centrum Języków Obcych została powołana
Zarządzeniem Rektora UG nr 36/R/17 z dnia 19.04.2017 r.
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w CJO działa na podstawie Uchwały
Senatu UG nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia, *w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie składu
Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz
zakresu powierzanych im zadań (z późn. zm.).
Działania Sekcji wpisują się w uczelniany system zapewniania jakości kształcenia
https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/

Zadania realizowane:
•

zaplanowanie i przygotowanie nowatorskich testów plasujących on-line, które objęły
wszystkie języki obce nauczane w Centrum, oraz ich doskonalenie w miarę bieżących
potrzeb;

•

rozpoczęcie procesu standaryzacji egzaminów końcowych, którego celem jest
wdrożenie jednego egzaminu w ramach kierunku/ wydziału;

•

określenie jednolitych dla wszystkich prowadzących warunków zaliczenia lektoratu;

•

opracowanie systemu „koleżeńskich obserwacji”, tzw. „refleksji tandemowych” –
wewnętrznego systemu służącego podnoszeniu jakości kształcenia w CJO;

•

stworzenie listy: „Dobrych praktyk w CJO” oraz potrzebnych szkoleń dla pracowników
na podstawie wniosków z „koleżeńskich obserwacji”;

•

przygotowanie spójnej koncepcji hospitacji „pionowych” – nowego arkusza
hospitacyjnego;
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•

członkowie Sekcji ds. MiJK zostali przeszkoleni z zakresu opracowania arkusza
hospitacyjnego, przeprowadzania hospitacji, udzielania pohospitacyjnej informacji
zwrotnej.

•

omawianie programów nauczania na lektoratach;

•

systematyczne aktualizowanie sylabusów;

•

analiza ankiet studenckich;

•

ankietyzacja zajęć, której wyniki dostępne są dla prowadzących; w przypadku
nowozatrudnionych prowadzących lub w innych uzasadnionych przypadkach,
ankietyzacja ma miejsce częściej;

•

na stronie CJO studenci mają dostęp do narzędzia pozwalającego anonimowo zgłosić
swoje uwagi;

•

wdrożenie i koordynowanie programu „lektorzy – lektorom” (dydaktyczne szkolenia
wewnętrzne);

Skład Sekcji ds. Metodyki i Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/21:
1. mgr Agnieszka Błaszkowska – koordynator, kontakt: agnieszka.blaszkowska@ug.edu.pl
2. mgr Monika Gawin
3. dr Małgorzata Kudlik-Jędruch
4. mgr Magdalena Komorowska
5. mgr Marzanna Stanek-Kozłowska
6. mgr Barbara Kubica-Daniel
* Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93/R/16 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

