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Poz. 184 

UCHWAŁA NR 26 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW: FILOLOGIA BAŁTYCKA, 

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA 
POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, 

KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA 
I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKA PISANIA, SZTUKI SPOŁECZNE 

z dnia 11 maja 2021 r. 

w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach 
I stopnia na kierunku filologia bałtycka 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190), § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 2 Wytycznych dotyczących zasad 
odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim 
(DURK z 2020 r. poz. 12) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach 
I stopnia na kierunku filologia bałtycka, które stanowią załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej: Ł. Książyk 
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Załącznik do uchwały nr 26  
Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia 

śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, 
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka 

pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad 
monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku 

filologia bałtycka 

ZASADY MONITOROWANIA JAKOŚCI PRAKTYK ZAWODOWYCH 
NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA  

1. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie jakości praktyk zawodowych jest 

Rada Dydaktyczna (RD).  

2. W ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego powołany dla kierunku 

studiów opiekun praktyk zawodowych (OPZ) składa RD za pośrednictwem kierownika 

jednostki dydaktycznej (KJD) sprawozdanie z praktyk zawodowych odbytych do 

30 września poprzedniego roku akademickiego.  

3. Sprawozdanie przygotowuje się ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) wyników przeglądu sylabusów praktyk zawodowych, w tym kompletności 

zamieszczonych w nich informacji;  

2) wyników ewaluacji praktyk zawodowych przez studentów;  

3) opinii OPZ o przebiegu praktyk zawodowych;  

4) opinii podmiotów, w których odbywają się praktyki zawodowe studentów 

danego kierunku studiów;  

5) rozkładu ocen uzyskanych przez studentów.  

4. Rada Dydaktyczna zapoznaje się ze sprawozdaniem i wykorzystuje uzyskane 

informacje w szczególności w pracach nad:  

1) programami nowych kierunków studiów;  

2) zmianami w programach studiów;  

3) określaniem zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych.  

5. W wypadku zaobserwowania nieprawidłowości RD zobowiązuje KJD do ich 

wyjaśnienia i podjęcia działań naprawczych. 


