Zakres obowiązków koordynatora przedmiotu (modułu)
1. Kształtowanie programu nauczania przedmiotu (modułu) obejmujące:
a. opracowanie programu nauczania przedmiotu (modułu) w formacie KRK/PRK (cele i efekty
kształcenia, podstawowe treści kształcenia, sposoby prowadzenia zajęć, metody i kryteria
oceny, lista podręczników) i jego uaktualnianie;
b. umieszczenie i uaktualnianie opisu przedmiotu (modułu) na platformie USOSWeb na
podstawie aktualnego programu KRK/PRK wraz z krótkim angielskim opisem przedmiotu
(cele, skrócony zakres treści, kryteria oceniania);
c. prowadzenie strony na wydziałowej platformie Moodle zawierającej link do opisu przedmiotu
w USOSWeb oraz materiały wspomagające dla prowadzących i studentów (np. bardziej
szczegółowy sylabus) (zob. Uchwała nr 64/2012/2013 Rady Wydziału Anglistyki z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie procedur regulujących funkcjonowanie platformy Moodle na Wydziale
Anglistyki, punkty 2 i 3 – dostępna na stronie http://wa.amu.edu.pl/wa/pl/dokumenty_wa);
d. proponowanie obciążeń dydaktycznych (w ramach danego modułu) na kolejny rok
akademicki.
2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją programu nauczania przedmiotu, obejmujące:
a. przeprowadzenie szkolenia dla wykładowców przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego;
b. kontrolę realizacji programu nauczania w drodze hospitacji zajęć z wykorzystaniem
wydziałowego arkusza oceny zajęć; w przypadku gdy koordynator przedmiotu jest jego
wykładowcą, hospitacje przeprowadza kierownik Zakładu lub właściwy Prodziekan;
c. ocenę realizacji programu nauczania przedmiotu po zakończeniu cyklu dydaktycznego;
d. coroczna współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Punktów ECTS w kwestii badań
dotyczących nakładu pracy studenta w powiązaniu z przypisaną przedmiotom liczbą punktów
ECTS.
3. Przeprowadzenie egzaminu końcowego / zaliczenia.
4. Wsparcie doktorantów nauczających przedmiotu. W ramach wsparcia koordynator powinien:
a. przygotować sylabus przedmiotu wraz z instrukcją jego realizacji;
b. przeprowadzić zebranie organizacyjne przed rozpoczęciem zajęć;
c. przeprowadzić warsztaty poświęcone technikom nauczania przedmiotu;
d. przeprowadzać hospitacje zajęć oraz umożliwić doktorantom branie udziału w swoich
zajęciach w roli obserwatorów.
5. W przypadku przedmiotów / modułów o charakterze autorskim, gdzie z zasady jest tylko jeden
prowadzący, prowadzący ten jest jednocześnie koordynatorem takiego przedmiotu / modułu. Do
zakresu jego obowiązków zastosowanie mają punkty 1 (w całości), 2c, 2d, oraz 3 (w całości).
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