
str. 1 

 

28.01.2013 

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 

 

Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia z uwzględnieniem 

rozporządzeń ministra szkolnictwa wyższego związanych z wdrożeniem KRK oraz na podstawie raportów z trzeciej Ogólnouniwersyteckiej 

Studenckiej i drugiej Ogólnouniwersyteckiej Pracowniczej Ankiety (pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni)  Oceniającej Jakość 

Kształcenia (2012) na UAM 

Wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia, zgodnie z zasadą autonomii wydziałów, mogą wypracować własne propozycje 

doskonalenia jakości kształcenia w swojej jednostce bądź częściowo lub całkowicie zastosować rekomendacje proponowane przez 

uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia 

 

 
CEL 

PROPONOWANE DZIAŁANIA  
Termin realizacji 

 
Wskaźnik / 

rezultat 
POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW / 

INSTYTUTÓW) 
POZIOM UCZELNI 

Zadanie Odpowiedzialny Zadanie Odpowiedzialny 

Podniesienie liczby 
respondentów 
biorących udział w 
badaniach 
ankietowych 
 

1) przeprowadzenie 

akcji informacyjnej 

na poziomie 

wydziału / jednostki 

2) upowszechnienie 

informacji o 

wynikach badań 

jakości kształcenia  

3) upowszechnienie 

informacji o  

przeprowadzonych 

działaniach na rzecz 

doskonalenia 

dziekan / dyrektor 

jednostki; 

odpowiedni organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów 

1) przeprowadzenie akcji 

informacyjnej na 

poziomie uczelni 

2) upowszechnienie 

informacji o wynikach 

badań jakości 

kształcenia  

3) upowszechnienie 

informacji o 

przeprowadzonych 

działaniach na rzecz 

doskonalenia jakości 

kształcenia. 

RJK-Biuro RJK; 

odpowiedni organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów 

czas ankietowania 

w 2013 

liczba 

respondentów 

ankiet 
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jakości kształcenia. 4) znaczne skrócenie 

treści ankiet i zmiana 

czasu ich  

wypełniania. 

Weryfikacja 
warunków rekrutacji 
na studia II i III 
stopnia 
 
Informowanie władz 
rektorskich o 
powodach 
zwiększenia limitów 
przyjęć 

opracowanie warunków 

rekrutacji 

zapewniających wysoki 

poziom przyjmowanych 

kandydatów 

dziekan / dyrektor 

jednostki; WZOJK; 

samorządy 

studentów i 

doktorantów 

opracowanie zasad / 

reguł 

RJK – Biuro RJK do końca 2013 – 

na 2014/2015 

 

zmodyfikowane  

warunki rekrutacji 

 

realne limity 

przyjęć  

 

Poprawa systemu 
informatycznego 
 

usprawnienie systemu 

informatycznego w 

zakresie m.in.  

- planów i programów 

kształcenia 

- wyników egzaminów i 

zaliczeń (USOS) 

- zapisów na zajęcia 

- bieżących 

komunikatów 

- praktyk zawodowych 

- innych (każda 

jednostka identyfikuje 

najsłabsze  strony  i 

podejmuje działania na 

rzecz ich poprawy) 

dziekan / dyrektor 

jednostki 

wsparcie w 

działaniach 

Biuro RJK do końca 2013 poprawiony 

system 

informatyczny 

Poprawa organizacji 
procesu kształcenia 

dotyczy w szczególności 

organizacji: 

- praktyk studenckich i 

sposobów ich zaliczania 

- lektoratów 

- obciążeń 

dydaktycznych kadry 

pozwalających na 

dziekan / dyrektor 

jednostki; WZZJK, 

WZOJK 

pomoc w zidentyfikowaniu 

istniejących problemów 

poprzez opracowanie i 

udostępnienie wyników 

ocen ankietowych i 

arkuszy samooceny oraz 

informacji z Działu 

Nauczania 

RJK-Biuro RJK; 

Dział Nauczania 

do końca 2014 procedury 

organizacji 
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wdrażanie nowych 

metod kształcenia i 

okresowe 

koncentrowanie się na 

badaniach 

- oceny nakładu pracy 

studentów w odniesieniu 

do liczby ECTS 

- prawidłowego 

odniesienia efektów 

kształcenia w modułach 

do efektów 

kierunkowych 

 

Wprowadzenie takich 
metod i form 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, które 
wyzwalają 
kreatywność, 
rozwijają umiejętności 
dyskusji, umiejętności 
zastosowania wiedzy 
teoretycznej, 
rozwijają 
kompetencje 
społeczne 

1)  szkolenia w 

jednostkach 

prowadzących 

kształcenie 

2) analiza metod i form 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w 

stosunku do 

założonych efektów 

kształcenia po 

pierwszym roku 

pierwszego cyklu 

nowych programów 

kształcenia (czyli po 

roku akademickim 

2012/13) 

3) wdrożenie nowych 

lub udoskonalonych 

metod/form 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

zaakceptowanych 

przez prowadzących 

zajęcia i komisje 

dziekan / dyrektor 

jednostki 

Komisje 

programowe, 

WZOJK 

wsparcie szkoleniowe  

 

RJK-Biuro RJK; do końca 2014 − szkolenia 

− udokumento

wane zmiany 

w metodach 

kształcenia  
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programowe 

Modyfikacja 
sposobów weryfikacji 
efektów kształcenia 
osiąganych w 
modułach 
/przedmiotach i 
uzupełnienie 
sylabusów o 
informacje dot. 
sposobów i kryteriów 
weryfikacji efektów 
kształcenia 

1) szkolenia w 

jednostkach 

prowadzących 

kształcenie 

2) uzupełnienie 

sylabusów 

 

dziekan / dyrektor 

jednostki 

Komisje programowe 

(WZZJK), WZOJK 

wsparcie szkoleniowe  

 

RJK-Biuro RJK; do czerwca 2014 − szkolenia 

− uzupełnione 

sylabusy 

Upowszechnienie 
wśród studentów 
wszystkich stopni i 
pracowników 
prowadzących 
kształcenie wiedzy nt. 
efektów kształcenia i 
punktacji ECTS 

 stworzenie 

mechanizmów 

umożliwiających 

studentom zapoznanie 

się z kierunkowymi 

efektami kształcenia, 

sylabusami modułów, 

punktacją ECTS 

dziekan / dyrektor 

jednostki; 

odpowiedni organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów 

 

1) kontynuacja szkoleń 

studentów I roku I st. 

w tym zakresie 

2) włączenie do szkoleń 

studentów II i III 

stopnia 

3) kontynuacja szkoleń 

dla pracowników 

odpowiedni organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów, 

RJK-Biuro RJK 

do października 

2013 

− szkolenia 

− procedury 

upowszechni

ania wiedzy 

Poprawa w zakresie 
uznawalności efektów 
kształcenia 
zdobywanych poza 
uczelnią macierzystą 
przez studentów 
mobilnych 

 bezwzględne uznawanie 

zapisów znajdujących się 

w „Porozumieniu o 

uznawaniu osiągnięć” 

dziekan / dyrektor 

jednostki; 

/koordynator 

Erasmusa, 

WZOJK 

rekomendacje dla 

władz uczelni w 

zakresie właściwych 

praktyk uznawalności 

efektów kształcenia 

RJK działania ciągłe  

Wyniki ankiet 
oceniających 
pracowników 
powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w 
poprawie jakości 
prowadzonych przez 
nich zajęć.  

 informacja statystyczna 

o wynikach ocen 

nauczycieli akademickich  

dziekan / dyrektor 

jednostki 

WZZJK, WZOJK 

 

propozycja wzoru 

informacji 

statystycznej 

RJK-Biuro RJK do września 2014 informacje 

statystyczne 

Poprawa programów 
kształcenia na 

1) weryfikacja 

programów 

kierownicy studiów 

doktoranckich, 

1) organizacja 

seminarium dla 

RJK – Biuro RJK 

Samodzielna 

do czerwca 2013 zweryfikowane 

programy 
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studiach 
doktoranckich 

kształcenia na SD 

2) opracowanie 

nowych programów 

kształcenia (tam 

gdzie będzie to 

konieczne) 

WZOJK kierowników SD z 

wytycznymi dla 

poprawny programów 

kształcenia 

2) wsparcie 

merytoryczne  

Sekcja 

Doktorantów 

kształcenia 

Podniesienie 
skuteczności 
realizowania 
rekomendacji w 
poszczególnych 
jednostkach  

 opracowanie programu 

realizacji rekomendacji 

w zakresie 

wprowadzenia nowych 

metod kształcenia i /lub 

modyfikacji sposobów 

weryfikacji efektów 

kształcenia 

dziekan/ dyrektor 

jednostki 

WZZJK, WZOJK 

 

zorganizowanie konkursu 

na finansowanie przez 

Rektora najlepszych 

projektów poprawienia 

jednego elementu 

podnoszącego jakość 

kształcenia w jednostce 

RJK – Biuro RJK 

Rektor 

do maja 2013 konkurs 

Wypracowanie 
mechanizmów 
wspierających dobrą 
jakość pracy 
nauczycieli 
akademickich 

1) nagradzanie 

najlepszych 

dydaktyków w 

większym zakresie 

niż dotychczas 

2) organizowanie 

systematycznych 

szkoleń, kursów, 

hospitacji 

3) organizowanie 

współpracy 

prowadzących 

zajęcia na 

określonym 

kierunku studiów 

(np. powołanie 

koordynatorów 

programów) 

dziekan/ dyrektor 

jednostki, 

WZZJK 

 

1) organizacja szkoleń  

2) doskonalenie systemu 

nagradzania 

nauczycieli 

akademickich 

RJK – Biuro RJK 

Rektor 

do końca 2013 − szkolenia 

− procedury 

nagradzania 

nauczycieli 

akademickich 

 


