Wrocław, 18 września2}I9 t.

Raport z monitoringu jakościkształcenia w roku akademickim 2018/19
Przygotowany w lipcu 2019 roku ptz:ez koordynatora Wewnętrznego Systemu Zapewniania
JakościKształcenią (WSZJK), mgr Annę Bogowską, dokument Wstępny rąport z
monitoringu 2018/19 sporządzony w ramach funkcjonującego w Ewangelikalnej Wyższej
Szkolę Teologicznej (EWST) WSZJK dokonuje analizy wyników badania jakościkształcenia
w EWST w roku akademickim 2018119 w odniesieniu do sześciu kluczowych dla
funkcjonowania uczelni sfer: 1) monitorowania weryfikacji programu kształcenia, ż)
weryfikacji efęktów kształcenia, w tym oceniania studentów, 3) kształtowania u studentów
zachowań zgodnych z etyką, 4) zapewniania jakościkadry akademickiej, 5) warunków
kształcenia i informacji na temat kształcenia w EWST, 6) badania absolwentów EWST i
współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
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Wszystkie wymienione obszary zostŃy ocenione dobrze i bardzo dobtzę. Należy podkreślić
ogólną wysoką ocenę jakościkształcęnia w EWST
realizacji zakJadanych ęfęktów
ksźałcenia.
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Działania naptawazę wymagają poprawy w zakresie (1) weryfikacji efoktów kształcenia,
(2) zapewnienia jakości kadry akademickiej, (3) warunków kształcenia i informacji na tęmat
kształcenia w EWST.
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W zakresie weryfikacji efęktów ksźałceniai oceniania studentów

Zapewnienie zgodności treściwykładanych zajęć z sylabusem przedmiotu
Zaruądzanie wspólnotą kościelnąprzęz wykładowcę w trakcie całego roku
akademickiego.
Uzupełnienie arkuszy ocen przedmiotów Technologia informacyjna, Seminarium
dyplomowe I, Seminarium dyplomowe II, Filozofia religii przęz wykładowców
przedmiotów,

Ad2,W zakresie zapewnienia jakości kadry akademickiej

1) Złożęnięsprawozdania
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działalnościnauczyciela akademickiego przez prof.
EWST dr hab, Kalinę Wojciechowską.
Poprawa jakościprowadzenia przedmiotu Zarządzanię wspólnotą kościelną.

Zatrudnięnię dodatkowej osoby do poprow adzenia tego przedmiotu.
Realizacja spełnienie wewnętrznych minimalnych wymagań obowiązujących
nauczycieli akademickich w EWST przez wszystkich wykładowców.
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Ad 3. W zakresie waruŃów kształcenia i informacji na temat kształcenia w EWST

1) Dostosowanie godzin otwarcia biblioteki do czasu zajęć studentów w trakcie
zjazdów.
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początkolyych treściwykładanych przedmiotów Wstęp do egzegezy
Pisma Świętego, Wstęp do Nowego Testamentu I, Wstęp do Starego Testamęntu I
przęz dziękana EWST z powodu nakładających się tematów.
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Piotr Lorek
dziekan EWST
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