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Poz. … 

 

UCHWAŁA NR 25 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA 

MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: 
MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA 
I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – 

TURKOLOGIA, RELIGIONS OF ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND 
OTHERS 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie dokonywanej przez studentów okresowej ewaluacji pracy kierownika 
jednostki dydaktycznej oraz kierowników studiów  

 

Na podstawie Uchwały nr 22 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 30 
kwietnia 2021 r. (Dziennik URK z 2021 r. poz. 22) Rada Dydaktyczna postanawia, co 
następuje: 

§ 1 

1. co najmniej raz w roku KJD odbywa otwarte spotkanie ze studentami 
Wydziału Orientalistycznego (stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo) mające na celu 
ewaluację pracy jego i kierowników studiów. 

2. Organizację spotkania powierza się Radzie Samorządu Studentów WO UW 

3. Podczas spotkania omawia się przede wszystkim: 

1) terminowość przekazywania rozkładu zajęć, sylabusów przedmiotów, 
harmonogramu sesji egzaminacyjnej; 

2) otwartość na potrzeby studentów w zakresie rozkładu zajęć, obsady zajęć, zasad 
zapisów na zajęcia, oferty zajęć do wyboru; 

3) dostępność KJD, kierowników studiów, opiekunów roku na regularnych dyżurach; 

4) jakość komunikacji KJD i kierowników studiów ze studentami, w tym możliwość 
zgłaszania problemów oraz informacji zwrotnej co do sposobów ich 
rozwiązywania; 

5) wsparcie studentów w zakresie realizacji praktyk zawodowych oraz mobilności; 

6) wsparcie studentów ze szczególnymi potrzebami: szczególnie uzdolnionych, 
narażonych na wykluczenie, studentów z niepełnosprawnościami; 
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7) otwartość na opinie studentów na temat metod i technik kształcenia oraz 
weryfikacji efektów uczenia; 

8) zgłoszenie przez studentów swoich propozycji rozwiązań projakościowych. 

4. Sporządza się protokół ze spotkania, na jego podstawie przewodniczący 
rady dydaktycznej lub przewodniczący komisji dydaktycznej i zapewniania jakości 
kształcenia przygotowuje informację dla Rady Dydaktycznej i URK. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 

 


