UCHWAŁA NR 17
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
SOCJOLOGIA, JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO I SOCJOLOGIA CYFROWA
z dnia 8 grudnia 2020 r
w sprawie monitorowania jakości praktyk zawodowych
na kierunku Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Na podstawie Zarządzenia NR 71 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9
kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących
utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie
Warszawskim Rada Dydaktyczna IS UW postanawia, co następuje:
§1
Realizacja praktyk zawodowych na kierunku JiS podlega monitorowaniu jakości
poprzez:
1. wypełnienie przez studenta ankiety ewaluacyjnej po odbyciu praktyk (załącznik
nr 1);
2. odnotowanie opinii Pełnomocnika ds.praktyk na JiS o ich przebiegu, w tym o
realizacji przypisanych do praktyk efektów uczenia się oraz o jakości komunikacji
z podmiotem przyjmującym na praktykę
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca RD IS UW:
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 17 w sprawie monitorowania praktyk

Ankieta ewaluacyjna po odbyciu praktyk na kierunku JiS
1. Czego nauczyła się Pani/ nauczył się Pan podczas praktyk praktykach? Proszę wymienić
trzy - Pani/Pana zdaniem - najważniejszy element:
•
•
•

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…

2. Czy wiedza oraz umiejętności i kompetencje zdobyte podczas I roku studiów na kierunku
JiS były najbardziej przydatne podczas odbywania praktyk?

-

tak, były przydatne w dużym stopniu
były przydatne, ale w małym stopniu
trudno powiedzieć
raczej nie były przydatne
nie, nie były przydatne

3. Jak ocenia Pan/Pani odbyte praktyki, jeśli chodzi o ich przydatność dla Pana/Pani drugiego
roku studiów na JiS. (Proszę wybrać jedną odpowiedź).

-

bardzo przydatne
raczej przydatne
trudno powiedzieć
raczej nieprzydatne
w ogóle nie przydatne

4. Jak ocenia Pan/Pani odbyte praktyki, jeśli chodzi o ich przydatność dla Pana/Pani
przyszłości zawodowej. (Proszę wybrać jedną odpowiedź).

-

bardzo przydatne
raczej przydatne
trudno powiedzieć
raczej nieprzydatne
w ogóle nie przydatne

5. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan to miejsce odbywania praktyk innym studentom?
(Proszę wybrać jedną odpowiedź).

- zdecydowanie tak

-

raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie

