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Procedura zatwierdzania fakultetów i seminariów w Instytucie Psychologii
UG
§1
1. Zajęcia fakultatywne w Instytucie Psychologii obejmują zagadnienia z zakresu psychologii
stosowanej i podzielone są na 6 ścieżek specjalizacyjnych oraz 1 specjalizacji oraz moduły
innych obszarów psychologii stosowanej.
2. Zajęcia w ramach poszczególnych ścieżek i specjalizacji podzielone są na moduły zgodnie z
zakresem tematycznym, jak i obszarami efektów kształcenia, w obrębie których
uwzględnione są wykazy kursów fakultatywnych. Wszystkie uwzględnione kursy zyskały
akceptację Rady Instytutu Psychologii, ale ich realizacja nie jest coroczna.
3. Okresowy przegląd i analiza poszczególnych modułów są dokonywane przez opiekunów
ścieżek specjalizacyjnych przy współpracy z Z-cą Dyrektora Instytutu Psychologii ds.
dydaktyki, nie rzadziej niż raz na 5 lat (jeden cykl kształcenia na kierunku Psychologia).
4. W obrębie poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych wyznaczonych jest 5 kursów
obowiązkowych dla każdej ścieżki, których zmiana wymaga zgody Rady Instytutu Psychologii i
obowiązuje studentów rozpoczynających dopiero naukę na kierunku Psychologia.
5. Wykaz kursów obowiązkowych w ramach poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych nie
podlega modyfikacji podczas trwania cyklu kształcenia studenta.
6. Na początku każdego roku kalendarzowego Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktyki
zwraca się do pracowników Instytutu oraz pracowników spoza środowiska akademickiego o
zgłaszanie wykazu zajęć fakultatywnych, które mają być realizowane w następnym roku
akademickim.
7. Wszystkie nowe propozycje, nie uwzględnione w dotychczasowych wykazach kursów
fakultatywnych, przechodzą następującą procedurę akceptacji:
 Ocena i akceptacja Z-cy Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki obejmująca względy
formalne zgłaszanej propozycji oraz oryginalność w stosunku do już realizowanych
kursów
 Ocena merytoryczna opiekuna ścieżki specjalizacyjnej / specjalności i przy akceptacji
wskazanie modułu w ramach danej ścieżki specjalizacyjnej / specjalności
 Ocena i akceptacja członków Rady Instytutu Psychologii
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Liczba nowotworzonych seminariów magisterskich i kursowych jest adekwatna do liczby
studentów z uwzględnieniem poszczególnych trybów i specjalności.
Adiunkci mogą zgłaszać seminaria magisterskie i kursowe co 2 lata.
Adiunkci w danym roku akademickim mogą zgłaszać jedynie jedno seminarium – czyli albo
seminarium magisterskie albo kursowe.
Prowadzący seminaria nie mają możliwości zwiększenia limitu grupy seminaryjnej bez
zgody Z-cy Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki.
Wykaz nowotworzonych seminariów przedstawiany jest Radzie Instytutu przez Z-cę
Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki i poddawany głosowaniu celem uzyskania akceptacji
członków Rady Instytutu Psychologii.

