Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki WNS UG z dnia 17 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia procedury
zatwierdzania fakultetów do wyboru w Instytucie Pedagogiki WNS UG
§1
Rada Instytutu Pedagogiki WNS UG, przyjmuje procedurę zatwierdzania fakultetów do wyboru, która
stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Instytutu Pedagogiki WNS UG
prof. UG dr hab. Sławomira Sadowska
TAK: 18
NIE: 0
WSTRZ.: 1
UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Instytutu Pedagogiki WNS UG z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Procedura zatwierdzania fakultetów w IP WNS
1. Za organizację procedury zatwierdzania fakultetów odpowiedzialny jest Zastępca
ds. dydaktycznych Dyrektora IP
2. Procedurze podlegają wyłącznie propozycje fakultetów przesłane do Toku Studiów do 15.02
każdego roku
3. Wyboru fakultetów oferowanych studentom danego kierunku dokonują Rady Programowe
tychże kierunków
4. Wybór fakultetów oferowanych studentom następuje według następujących kryteriów:
 poprawność formalna (wpisanie zgodnie z planem kierunku, specjalności, liczby godzin,
rozpisanej liczby punktów ECTS itp.);
 poprawność merytoryczna (spójność celów, treści, efektów, form zaliczenia itp.);
 niepowielanie treści programowych przedmiotów obowiązkowych ze studiów licencjackich
i magisterskich;
 innowacyjność, oryginalność, aktualność proponowanych treści;
 kompetencje oferującego fakultet (prowadzenie badań, publikacje z tego zakresu);
 realizowanie przez fakultet efektów danego kierunku w ramach sylwetki absolwenta.
5. Dodatkowe kryteria wyboru:
 zapewnienie w puli fakultetów do wyboru propozycji przeznaczonych dla każdej ze
specjalności danego kierunku;
 zapewnienie w puli fakultetów w języku angielskim;



zachowanie proporcji miedzy fakultetami realizowanymi w formie wykładów i ćwiczeń,
zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG o dyscyplinie finansowej;
 uwzględnianie w miarę możliwości pensum godzinowego pracowników i potrzeb IP w tym
zakresie;
 jeden pracownik może prowadzić zajęcia fakultatywne w wysokości nie więcej niż 30% etatu,
w szczególnych przypadkach Dyrekcja IP może zwiększyć ten wymiar.
6. Ogłoszenie listy fakultetów zaakceptowanych przez Rady Programowe odpowiednich
Kierunków następuje nie później niż 15.03.
7. Pracownikom przysługuje odwołanie od decyzji Rady Programowej, które należy złożyć do
Dyrektora IP w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy fakultetów.
8. Odwołanie jest rozpatrywane przez Dyrektora IP.

