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Tabela 3. Zestawienie informacji przesłanych z centrów (bilans mocnych i słabych stron w różnych obszarach działania)
Kształcenie na studiach wyższych
Centrum

Słabe strony

CNMiKnO

 baza lokalowa i wsparcie techniczne nie pozwalające na prowadzenie zajęć
wykorzystujących elementy modelowania matematycznego,
 z powodu dużego obciążenia bazy lokalowej PG, prowadzenie zająć w godzinach
nie sprzyjających nauce,
 za małe wsparcie techniczne dla kadry dydaktycznej z zakresu technik kształcenia
na odległość oraz wykorzystywania technologii ICT w edukacji.

CSA

 stosunkowo niska ocena spośród wszystkich wystawionych ocen CSA (na
podstawie ankiet studentów) w kategorii pomoce dydaktyczne.
 duże grupy ćwiczeniowe.

CJO

Mocne strony

Opinie

 bardzo dobre wyniki dydaktyczne jednostki (na podstawie porównania wyników
testów kompetencji przeprowadzanych na początku semestru ze sprawnością
egzaminacyjną po pierwszym semestrze studiów),
 zaangażowanie kadry dydaktycznej w działalność dodatkową jednostki
(współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie, kursy na uczelnianej
platformie Moodle oraz informacje i materiały edukacyjne udostępniane przez
strony www, kurs przygotowawczy do matury z matematyki),
 możliwość wspierania zajęć tradycyjnych o materiały edukacyjne w formie
elektronicznej (z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle oraz Wirtualnych
Laboratoriów Matematycznych),
 wysoka ocena zajęć na podstawie ankiet studenckich.
 wysoka ocena zajęć na podstawie ankiet studenckich,
 szeroka oferta edukacyjna.
 podział studentów na grupy językowe, zgodne z ich poziomem zaawansowania,
 dostosowanie programów nauczania do potrzeb poszczególnych kierunków,
 wprowadzenie metody blended learning,
 wykorzystanie multimediów,
 wykorzystanie skryptów tworzonych przez nauczycieli CJO do nauczania języka
specjalistycznego,
 stworzenie szerokiej oferty nauczania języków (angielski, niemiecki, hiszpański,
włoski, szwedzki, francuski, rosyjski, chiński, japoński, hindi).

1

Załącznik nr 3
do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z działalności UKZJK na PG
w roku akademickim 2012/2013

Baza dydaktyczna
Centrum

Słabe strony

Mocne strony

CNMiKnO

 problemy organizacyjne związane z brakiem odpowiedniej bazy lokalowej i
wsparciem technicznym umożliwiającym kształcenie ze wsparciem technologii
ICT.

 możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerów przenośnych,
 powstanie zestawu pomocy dydaktycznych w formie wirtualnych laboratoriów.

CSA

 problemy organizacyjne związane z trwającymi remontami obiektów.

CJO

Baza lokalowa:
 małe sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 brak pokoi dla pracowników,
 brak pomieszczeń do konsultacji,
 brak pomieszczeń umożliwiających instalację urządzeń do obsługi platformy
MojaPG.







Opinie

szeroki dostęp studentów do bazy dydaktycznej,
poszerzenie i odnowienie bazy pomocy dydaktycznych.
nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne,
dobrze wyposażony księgozbiór podręczny,
dostęp do najnowszych wydawnictw podręczników do nauki języków obcych oraz
prasy.

Podsumowanie w zakresie słabych stron dla obu zakresów:
Problemy organizacyjne związane z brakiem odpowiedniej bazy lokalowej i wynikające z remontów.
Duże grupy ćwiczeniowe.

2

