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Ocena wykonania rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia na rok 2017 

dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 

 

Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w roku 2017 zostały przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości 

Kształcenia (RJK) na podstawie raportów ankiet ogólnouniwersyteckich VII edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonej  

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niniejsze zestawienie obejmuje wyłącznie realizację działań rekomendowanych przez 

Radę ds. Jakości Kształcenia – jest to ocena ogólna na poziomie uczelni wynikająca z analizy wskazanych wyżej dokumentów. 

Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK), zgodnie z autonomią wydziałów, miały wypracować własne propozycje 

doskonalenia jakości kształcenia na swoim wydziale, bądź odpowiednio do potrzeb dostosować rekomendacje proponowane przez RJK. 

Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) i Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) 

przedstawiają odpowiednim Radom Wydziałów sprawozdania ze swojej działalności. 

 

 
CEL 

 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 

 
WYNIKI DZIAŁAŃ 

Podniesienie 

jakości programów 

studiów 

Porównanie: 

 

(1) ofert przedmiotów do wyboru z 

różnych wydziałów 

 

(2) liczby oraz realizacji zajęć o 

charakterze praktycznym na różnych 

wydziałach 

 

(3) oferty ogólnouczelnianej z ofertami 

wydziałów dot. kształtowania 

umiejętności miękkich i kompetencji 

dydaktycznych doktorantów 

(1,2,3) Opracowanie zaleceń i wskazanie dobrych praktyk – wstępną analizę przeprowadziły 

trzy zespoły RJK. Wnioski i zalecenia zawarte są w Załączniku nr 3. 
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Podniesienie 

kwalifikacji kadry 

akademickiej 

(1) Przeprowadzenie pilotażowego 

projektu „Poradnia dydaktyczna” 

 

 

 

(2) Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu  

szkoleń / warsztatów związanych z 

kwestiami jakości kształcenia – tematyka 

w uzgodnieniu z WZZJK i WZOJK 

(1) Pilotaż rozpoczął się 11.12.2017 pod nazwą „Warsztaty dydaktyczne UAM”. Do końca 

stycznia na kursy zapisało się 110 osób, które korzystają z oferty 13 kursów, czyli ok. 320 

miejsc szkoleniowych. Na większość kursów limit miejsc wyczerpał się w ciągu pierwszych 3 

tygodni od rozpoczęcia zapisów. Na kilka kursów utworzone są listy rezerwowe. Pełna 

informacja na temat kursów dostępna na stronie: http://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-

dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne/wprowadzenie  

 

(2) Przeniesione do Rekomendacji RJK na 2018 rok. 

Promowanie 

działań 

projakościowych 

wśród społeczności 

akademickiej 

(1) Kolejna edycja konkursu Prorektora 

ds. kształcenia 

 

(2) Zorganizowanie II Dnia Jakości 

Kształcenia – we współpracy z wybranym 

wydziałem 

 

 

 

 

(3) Pilotażowy program – „Grywalizacja” 

 

(1) W 2017 przeprowadzono IV edycję konkursu Prorektora ds. kształcenia na najlepsze 

projekty związane z polepszeniem przygotowania studentów do pracy naukowej.  

 

(2) 6 grudnia odbył się II Dzień Jakości Kształcenia UAM. Organizatorem wydarzenia była 

Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Wydział Historyczny UAM. W konferencji udział wzięli 

Rektorzy UAM, przedstawiciele władz dziekańskich, nauczyciele akademiccy, pracownicy 

administracji, doktoranci oraz studenci. W ramach programu odbyły się 3 sesje (w tym 

dwie plakatowe) oraz 2 panele dyskusyjne. Pełna informacja na temat konferencji 

dostępna na stronie: http://brjk.amu.edu.pl/dobre-praktyki/dzien-jakosci-ksztalcenia/ii-

dzien-jakosci-ksztalcenia 

(3) W trakcie tegorocznej edycji Badania Jakości Kształcenia po raz pierwszy można było w 

czasie zbliżonym do rzeczywistego obserwować liczbę wypełnionych ankiet przez 

studentów studiów stacjonarnych dla poszczególnych wydziałów i kierunków studiów. 

Studenci wypełniając ankietę, współzawodniczyli o nagrody finansowe dla wydziałów. 

Zanotowano wzrost liczby respondentów w porównaniu do roku ubiegłego. 

 

 

 


