Ramowy program współpracy Wydziału Pedagogicznego
z Interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi:
I. Założenia ogólne
1. Władze Wydziału zobowiązane są do szerokiej współpracy z Interesariuszami
zewnętrznymi i wewnętrznymi w celu projektowania, konsultacji
i weryfikowania kierunków w zakresie programów kształcenia, walidacji
jakości kształcenia na Wydziale.
2. Na Wydziale Pedagogicznym w obszarze współpracy działa Rada
Interesariuszy.
3. Udział w Radzie interesariuszy jest dobrowolny na podstawie potwierdzenia
pisemnego zgłoszenia (deklaracji).
4. Pracą Rady Interesariuszy kieruje Dziekan Wydziału.
5. Zebranie Rady Interesariuszy odbywa się raz lub dwa razy w roku.
II. Udział Interesariuszy w projektowaniu kierunków i jakości kształcenia.

1. Opinie i sugestie Interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych są traktowane
jako głos doradczy uwzględniany podczas projektowania, modyfikacji
i aktualizacji programu studiów.
2. Współdziałanie z Interesariuszami przebiega w oparciu o:
a) kontakty pracowników z przedstawicielami pracodawców podczas
studenckich praktyk, konferencji i okresowych informacji o
rekomendacjach pracodawców kierowanych do nauki za pośrednictwem
dokumentacji ciągłych praktyk?
b) opinii przedstawicieli sektorów pracy zatrudniających absolwentów
Wydziału Pedagogicznego, przekazywanych w trybie konsultacji i spotkań
organizowanych przez Dziekana Wydziału
c) badania kierunków rozwoju rynku pracy oraz uczestnictwo przedstawicieli
Wydziału Pedagogicznego w spotkaniach i konferencjach organizowanych
przez Interesariuszy
d) konsultacje z reprezentantami społeczności studentów jako
Interesariuszami wewnętrznymi
3. Konkluzje wynikające ze współpracy z Interesariuszami podlegają dalszym
dyskusjom na poziomie instytutowym i w Zespołach ds. Jakości Kształcenia.
III. Udział Interesariuszy w weryfikowaniu kierunków i jakości kształcenia

1. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni (studenci) reprezentują środowiska
zawodowe związane z praktyczną realizacją treści kształcenia na rynku pracy.
2. Celem badania jest weryfikacja zakładanych efektów.
3. Zbieranie opinii odbywa się co najmniej raz w roku, po odbytych praktykach.
4. Badania realizowane wśród interesariuszy z zachowaniem zasad
dobrowolności, poufności i anonimowości. Prowadzone są za pomocą
kwestionariusza ankiety rozprowadzanej przez … ind./pocztę/ e-mail.
5. Termin realizacji badań ustala Dziekan Wydziału na podstawie
harmonogramu praktyk prowadzonych na Wydziale.
6. Po przeprowadzonym badaniu Dziekan otrzymuje raport badawczy w terminie
do 30 dni od zakończenia badania.
7. Procedura badania ankietowego:
a) kwestionariusz opracowany w Zakładach prowadzący kierunki
(specjalności), poddany zostaje konsultacjom z WK ds. JK i Radą
Interesariuszy
b) ostateczną wersję kwestionariusza zatwierdza Rada Wydziału
c) zatwierdzony kwestionariusz jest przekazany Pełnomocnikowi WP ds. JK,
który jest odpowiedzialny za rozprowadzenie i zebranie kwestionariuszy
d) na podstawie danych zebranych w trakcie badań WK ds. JK sporządza
raport Dziekanowi, w którym przedstawia:
- przedmiot oceny
- zakres oceny
- wnioski z przeprowadzonych analiz
- propozycje modyfikacji w zakresie zapewnienia realizacji efektów
kształcenia

e) wyniki raportu zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału,
omawiane na Radzie Wydziału, spotkaniach z Interesariuszami,
a propozycje zatwierdzone przekazywane są do realizacji.
IV. Współpraca w zakresie działalności kulturalnej, sportowej itp.
1. Zakres współpracy wynika z zapotrzebowania interesariuszy zewnętrznych
i szerokiej oferty złożonej przez Wydział Pedagogiczny.
2. Współpraca odbywa się w oparciu o ramowy program skonstruowany przez
dwie strony na okres 1 roku.
3. Sprawozdanie ze współpracy przekazywane jest Dziekanowi Wydziału
do 15 grudnia bieżącego roku.
V. Współpraca w zakresie działalności naukowej i wydawniczo-edytorskiej.
1. Współpraca w obszarze działalności naukowej i wydawniczo-edytorskiej
wynika ze Strategii Wydziału oraz działalności w AJD Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji.
2. Współpraca z Interesariuszami przebiega w zakresie:
a) wykonywania badań naukowych z obszaru zainteresowań obu stron
b) organizowanie konferencji metodycznych, kursów i szkoleń zgodnie z
potrzebami zgłoszonymi przez Interesariuszy
c) opracowanie materiałów metodycznych
d) wykonywanie innych prac w ramach współpracy (realizowanie projektów,
odbywanie starzy, targów pracy, itp.)
VI. Postanowienia końcowe:
1. Ramowy program współpracy Wydziału Pedagogicznego z
Interesariuszami zostaje wprowadzony w życie po spotkaniu Dziekana
Wydziału Pedagogicznego z Interesariuszami.

