Kierunek kształcenia: Socjologia
(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Ocena ogólna opisu kierunku kształcenia
Kompletność: opis kierunku zawiera wszystkie wymagane elementy
Spójność: wszystkie elementy opisu zostały prawidłowo ze sobą powiązane
Komunikatywność: opis ma czytelną i przejrzystą strukturę
Ocena szczegółowa opisu kierunku kształcenia
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek został prawidłowo umiejscowiony w
obszarach kształcenia, uzasadnienie umiejscowienia jest logiczne i przekonywujące
Efekty kształcenia kierunku: zostały sformułowane prawidłowo, odnoszą się do wszystkich grup (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), proporcje miedzy grupami efektów kształcenia są
prawidłowe, wszystkie efekty kształcenia kierunku zostały odniesione do efektów kształcenia w
ramach obszarów wskazywanych w umiejscowieniu kierunku
Program kierunku: zawiera wszystkie elementy z podziałem na semestry, zawiera podstawowe informacje na temat realizowanych w jego ramach przedmiotów, liczba punktów ECTS możliwych
do uzyskania w ramach przedmiotów wybieralnych przekracza 30% punktów ECTS możliwych
do uzyskania w trakcie realizacji całości programu kierunku

Konkluzja:
Opis kierunku kształcenia: Socjologia został opracowany zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia i w związku z powyższym otrzymuje rekomendację Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kierunek kształcenia: Praca Socjalna
Ocena ogólna opisu kierunku kształcenia
Kompletność: opis kierunku zawiera wszystkie wymagane elementy
Spójność: wszystkie elementy opisu zostały prawidłowo ze sobą powiązane
Komunikatywność: opis ma czytelną i przejrzystą strukturę
Ocena szczegółowa opisu kierunku kształcenia
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek został prawidłowo umiejscowiony w
obszarach kształcenia, uzasadnienie umiejscowienia jest logiczne i przekonywujące
Efekty kształcenia kierunku: zostały sformułowane prawidłowo, odnoszą się do wszystkich grup (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), proporcje miedzy grupami efektów kształcenia są
prawidłowe, wszystkie efekty kształcenia kierunku zostały odniesione do efektów kształcenia w
ramach obszarów wskazywanych w umiejscowieniu kierunku
Program kierunku: zawiera wszystkie elementy z podziałem na semestry, zawiera podstawowe informacje na temat realizowanych w jego ramach przedmiotów, liczba punktów ECTS możliwych
do uzyskania w ramach przedmiotów wybieralnych daje 30% punktów ECTS możliwych do uzyskania w trakcie realizacji całości programu kierunku

Konkluzja:
Opis kierunku kształcenia: Praca Socjalna został opracowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia i spełnia większość z jej wymagań w
związku z powyższym otrzymuje rekomendację Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

