
Zakres działania Komisji Dydaktycznej IEiAK UW* 

 

Komisja Dydaktyczna dokonuje corocznego przeglądu programów kształcenia i planu 

studiów, odnosząc się przede wszystkim do ich zgodności z koncepcją kształcenia na danym 

kierunku studiów, związku programu kształcenia i planu studiów z kierunkowymi efektami 

kształcenia, dopasowania formy zajęć i wykorzystywanych metod dydaktycznych do efektów 

kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów.  

Komisja Dydaktyczna jest adresatem propozycji zmian w programie kształcenia i planie 

studiów, które mogą składać studenci, doktoranci, pracownicy IEiAK, inne osoby związane z 

Instytutem bądź właściwy organ samorządu studentów.  Może także formułować własne 

propozycje zmian w programie kształcenia i planie studiów I i II stopnia.  

 

Wnioski z przeglądu programu kształcenia, planu studiów oraz propozycji zmian, Komisja 

Dydaktyczna przekazuje Radzie Naukowej IEiAK i Wydziałowemu Zespołowi Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

Corocznie w czerwcu kierownicy zakładów przekazują Komisji Dydaktycznej sprawozdania z 

przeprowadzonych w bieżącym roku akademickim hospitacji. Zawierają one wnioski ogólne 

na temat mocnych i słabych stron dydaktyki w zakładzie oraz podjętych – w razie 

konieczności – działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia 

Komisja Dydaktyczna, w porozumieniu z samorządem studenckim opracowuje wzory ankiet 

ewaluujących zajęcia na studiach I i II stopnia.  

Komisja Dydaktyczna opracowuje procedurę przeprowadzania ewaluacji zajęć 

dydaktycznych, zasady opracowywania i interpretowania wyników ankiet, ich udostępniania, 

także studentom, oraz przechowywania wypełnionych egzemplarzy ankiet. 

Komisja Dydaktyczna, z początkiem roku akademickiego, otrzymuje od kierowników 

zakładów podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych w poprzednim roku 

akademickim. Zawiera ono wnioski ogólne wynikające z opinii studentów o oferowanych 

przez zakłady zajęciach oraz podjętych – w razie konieczności – działaniach zmierzających 

do poprawy jakości kształcenia 

* Zakres działania Komisji Dydaktycznej IEiAK UW został opracowany na podstawie:  

1) Zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego, przyjętych przez Radę Wydziału 

Historycznego, Uchwała nr 24 z dnia 23.IV.2008 r., znowelizowana na posiedzeniach RW 

21.XI 2012 r. oraz 27.02 2013r.  

2) Uchwały Rady Naukowej IEiAK z 10.V.2013r. o Zasadach funkcjonowania i 

kompetencjach Komisji Dydaktycznej IEiAK.  


