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Podsumowanie prac zespołów Rady ds. Jakości Kształcenia  

w związku z realizacją rekomendacji RJK w 2017 r. 

 

Rada ds. Jakości Kształcenia powołała wewnętrzne zespoły w składach podanych niżej, które 

działały od kwietnia do grudnia 2017 r. i dokonały przeglądu ofert przedmiotów do wyboru i 

zajęć praktycznych na studiach I i II stopnia oraz programów studiów doktoranckich 

prowadzonych w jednostkach UAM. 

 

 

Przedmioty do wyboru w programach studiów I i II stopnia 

Opracował zespół: Katarzyna Karpińska-Szaj, Maciej Trejda, Bogdan Jackowiak 

 

Problem 

Niedostateczna liczba tzw. przedmiotów do wyboru lub/i ograniczenia związane z ich 

nieuruchomieniem pomimo deklaracji w planie studiów, stanowią często podkreślaną 

słabość programów studiów w ankietach ewaluacyjnych. 

Na podstawie wywiadów i ankiet przeprowadzonych na wydziałach, zespół podjął się 

próby zidentyfikowania problemów poszczególnych jednostek oraz zaproponował, możliwe 

do wykorzystania w całej Uczelni, działania oparte na tzw. dobrych praktykach. Z wielości 

wątków pojawiających się w analizie programowych ofert przedmiotów do wyboru zespół 

skupił się na czterech wskazanych niżej, uznanych za najważniejsze. 

Diagnoza 

− Różnorodność w kwalifikowaniu przedmiotów do wyboru w poszczególnych jednostkach 

(np. lektoraty i WF).  

− Oferta zajęć do wyboru dotyczy czasami kandydata na studia, a powinna dotyczyć 

studenta.  

− Zawieszenie / zredukowanie zajęć do wyboru ze względu na niewystarczającą liczbę 

studentów (w konsekwencji likwidowanie grup lub ich łączenie). 

− Pozorność wyboru modułów (np. wybór jednego z dwóch w danym semestrze lub 

czterech z siedmiu w ciągu całego czasu trwania studiów). 

Propozycje działań w oparciu o dobre praktyki 

− Należy pojąć działania w celu wypracowania jednolitego dla wszystkich (nie tylko 

nowo tworzonych) programów studiów w UAM podejścia do uwzględniania 

przedmiotów do wyboru. Zakłada to wyłonienie obowiązującej na całej uczelni 

operacyjnej definicji przedmiotów do wyboru (takiej, która jest na tyle pojemna i 
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elastyczna, że może funkcjonować adekwatnie do specyfiki wydziałów, eliminując 

jednocześnie nadinterpretacje – np. dyscypliny sportu na zajęciach z WF) . 

 

− Wydziały powinny dokonać wewnętrznego przeglądu programów studiów pod kątem 

umożliwienia studentom wyboru przedmiotów podczas studiów, a nie w momencie 

rekrutacji na określoną specjalność. Powinien zostać uwzględniony wybór pojedynczych 

przedmiotów i/lub całych ścieżek kształcenia. 

− W miarę możliwości należałoby uwzględniać w programie studiów zajęcia oferowane 

studentom na całym wydziale lub/i w ramach zajęć międzywydziałowych (np. wykłady 

monograficzne, zajęcia specjalizacyjne dla studentów z pokrewnych dyscyplin w 

poszczególnych jednostkach). 

− W przypadku studiów językowych (neofilologie) można rozważyć utworzenie 

dodatkowych godzin zajęć z Praktycznej Nauki Języka dla grup początkujących 

prowadzonych w formie e-learningu, co umożliwia zorganizowanie indywidualnie 

dobranej pracy – kursu uzupełniającego i „zaoszczędzenie” godzin kontaktowych na 

zajęcia praktyczne do wyboru. 

− Zaproponowanie kursów tematycznych w ofercie do wyboru w kształceniu językowym 

(także na lektoratach) ćwiczących te same sprawności językowe (pisanie, czytanie, 

rozumienie i produkcja wypowiedzi ustnej). 

− Zaproponowanie przyjaznego dla studenta systemu wyboru modułów (np. 

funkcjonującego na Wydziale Biologii) po uprzednich konsultacjach i oszacowaniu jego 

przydatności na innych Wydziałach.  

− Dalsza refleksja nad kształtem programów, by student świadomie mógł dokonywać 

wyboru, wpływać na kształt i rentowność swojego kształcenia (na podstawie 

doświadczeń studentów ze studiów międzywydziałowych i studentów dwóch 

kierunków). 

 

 

Zajęcia praktyczne w programach studiów I i II stopnia  

– próba podsumowania 

Opracował zespół: Roman Gołębiewski, Robert Kmieciak, Katarzyna Turska, Krzysztof 

Skibski  

 

Powodem prowadzonej analizy były powtarzające się rokrocznie wypowiedzi studentów 

na temat zbyt małej liczby przedmiotów o charakterze praktycznym. Zróżnicowanie na profil 

ogólnoakademicki i praktyczny, a także specyfika poszczególnych wydziałów nie pozwalają 

na uproszczone wnioskowanie, stąd zespół przyjrzał się sposobom ujmowania praktyczności 

w ramach poszczególnych kierunków oferowanych przez wydziały. 
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Zebrany materiał jest reprezentatywny, mimo że niekompletny – nie wszystkie wydziały 

udostępniły odpowiedni materiał. Jest to jednak wystarczająca podstawa, by wskazać 

wnioski i rekomendacje o charakterze ogólnym. 

1. Podstawa materiałowa 

W analizie wykorzystano materiały nadesłane z 10 wydziałów:  

- Wydziału Anglistyki,  

- Wydziału Chemii,  

- Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,  

- Wydział Fizyki, 

- Wydziału Neofilologii,  

- Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,  

- Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,  

- Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (Kalisz), 

- Wydziału Prawa i Administracji,  

- Wydziału Studiów Edukacyjnych. 

Materiał ten obejmował pismo przewodnie z odpowiedziami na pytania przesłane  

z BRJK, a także plany studiów z zaznaczonymi zajęciami o charakterze praktycznym 

(zgodnie z ujęciem obowiązującym na konkretnym wydziale).  

 

2. Sposób rozumienia praktyczności – wypisy z nadesłanych odpowiedzi: 

a) WA: 

Naszym zdaniem wszystkie zajęcia nie będące wykładami są w zasadzie zajęciami 

praktycznymi wymagającymi aktywności studenta w różnych formach (np. praca  

z tekstem, konwersatorium, dyskusja, ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia) to zajęcia 

praktyczne, nawet jeśli zawierają element teoretyczny. Ponadto są to również ćwiczenia 

z dydaktyki, na których studenci prezentują mini-lekcje, projektują własne ćwiczenia.  

W pełni praktyczny wymiar maja również zajęcia z praktycznej znajomości języka 

angielskiego PNJA. 

b) WF: 

Przedmioty rozwijające umiejętności praktyczne:  

- ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne oraz praktyki odbywane po I, II i III roku studiów.  

c) WFPiK: 

Wszystkie programy kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filologii 

Polskiej i Klasycznej mają profil ogólnoakademicki i charakter filologiczny lub 

ogólnohumanistyczny (wiedza o teatrze, media interaktywne i widowiska, 

filmoznawstwo i kultura mediów). Z tego względu trudno mówić o stricte praktycznym 

charakterze zajęć, wskazującym na ich laboratoryjny czy techniczny wymiar. „Przedmioty 
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praktyczne” należy rozumieć tu jako przedmioty kształcące umiejętności praktyczne, tzn. 

takie, na których korzysta się z metod szczególnie aktywizujących studenta: 

warsztatowych, projektowych, ćwiczeniowych itp., pozwalających na kształcenie efektów 

w zakresie umiejętności, zgodnie z programami studiów. W nazwie niektórych z tych 

przedmiotów pojawiają się warsztaty, np. w bloku zajęć na I stopniu filologii polskiej 

„Warsztat polonisty” (Czytanie, Pisanie, Mówienie), kształcących praktyczne 

umiejętności analizy tekstów oraz konstruowania wypowiedzi w mowie i piśmie. 

Modułami kształcącymi umiejętności praktyczne są również specjalności/specjalizacje 

wraz z praktykami, obowiązkowe na większości kierunków. Do przedmiotów 

praktycznych należą też przedmioty kształcące praktyczną znajomość języka na 

kierunkach neofilologicznych, prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej. 

d) WH (Instytut Historii): 

 

Praktyczny charakter zajęć rozumiany jest jako forma zajęć nastawionych na aktywność 

studenta, podczas których kształtowane są określone umiejętności. Są to zatem 

ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, seminaria, proseminaria, lektoraty, a także praktyki 

(dla specjalności archiwistycznej i nauczycielskiej). 

 

e) WN: 

„Praktyczny charakter zajęć” rozumiany jest na Wydziale Neofilologii jako zajęcia mające 

nauczyć studentów praktycznego posługiwania się językiem obcym, mające charakter 

wpojenia studentom nawyków swobodnej komunikacji w języku obcym. 

f) WNGiG: 

Praktyczny charakter mają dla nas takie formy zajęć jak ćwiczenia, seminaria, 

laboratoria, konwersatoria, ćwiczenia terenowe – są one wpisane w formularzach  

z programami studiów w oddzielnych kolumnach. 

g) WP-A: 

Zajęcia o charakterze praktycznym na WPA to te, które nie są zaliczane do przedmiotów 

teoretycznych jak również takie, które w swoich treściach (bez względu na formę zajęć) 

przygotowują Studenta do rozwoju umiejętności praktycznych prowadzących do 

uzyskania określonych kompetencji zawodowych. Do zajęć takich zaliczamy np.: zajęcia 

artystyczne, (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Edukacja artystyczna  

w zakresie sztuk plastycznych. Kierunki te usytuowane są w obszarze sztuki). Efekty 

obszarowe przewidziane są zarówno dla profilu ogólnoakademickiego jak i praktycznego 

łącznie, a zatem wszystkie efekty realizowane na kierunku są zarazem efektami 

praktycznymi. Wszystkie przedmioty kierunkowe mają charakter praktyczny – są to 

ćwiczenia w pracowniach, doskonalące warsztat artystyczny i praktyczne umiejętności. 

Taki charakter ma również plener obowiązkowy dla studentów EASP jak również praktyki 
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zawodowe) oraz warsztaty, metodyki szczegółowe, praktyki  zawodowe, pedagogiczne, 

WF, zaznaczone w programach studiów moduły rozwijające umiejętności zawodowe 

studenta. 

h) WPiA: 

Praktyczny wymiar zajęć: konwersatoria i ćwiczenia, w trakcie których studenci 

rozwiązują kazusy, piszą pisma procesowe, biorą udział w rozprawach, przygotowują 

rozprawy i przeprowadzają symulacje w sali sądowej, którą dysonuje Wydział; ponadto – 

praktyki zawodowe w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawniczych  

i podatkowych; wykłady zaproszonych gości, „piątki z prawem”, praca studentów  

w kancelariach prawniczych.  

i) WSE: 

Przedmioty rozwijające umiejętności praktyczne:  

- to wskazane przez kierowników specjalności przedmioty realizowane w ramach tzw. 

modułów kierunkowych i modułów specjalnościowych realizowane w formie 

konwersatoriów i laboratoriów; 

- przedmioty te mogą być realizowane w całości jako przedmioty rozwijające 

kompetencje praktyczne lub służące realizacji kompetencji teoretycznych (wykład)  

i praktycznych (konwersatoria i laboratoria); 

- są to przedmioty zorientowane na poszerzanie różnych kompetencji praktycznych 

studentów, istotnych dla ich pomyślnego podjęcia ról zawodowych i funkcjonowania na 

rynku pracy. Służą także budowaniu warsztatu pedagoga i / lub warsztatu nauczyciela. 

3. Komentarz do nadesłanych programów: 

W odniesieniu do dookreślających wypowiedzi na temat zajęć praktycznych 

prowadzonych na poszczególnych wydziałach (kierunkach, specjalnościach) należy zauważyć, 

że wskazywane formy dydaktyczne (konwersatorium, ćwiczenia, seminaria) mają swoją 

wydziałową specyfikę. W przypadku np. kierunków filologicznych główny akcent pada na 

konwersację i analizę tekstu, nauczycielskich – na kształcenie kompetencji komunikacyjnych  

i pedagogicznych, a (ogólniej) w obrębie kierunków z zakresu nauk przyrodniczych – na pracę 

w laboratorium czy w plenerze. Wynika z tego wniosek ogólny, że precyzyjniejszą analizę 

można by przeprowadzić na podstawie opisu metod kształcenia w odniesieniu do 

poszczególnych kierunków (z uwzględnieniem efektów kształcenia). 

Na podstawie przesłanych materiałów można stwierdzić, że w planach studiów 

uwzględniono różnice wynikające z przyjętego profilu kształcenia – przy profilu praktycznym 

jest to ponad 50% zajęć o charakterze praktycznym (wg ujęcia przyjętego na poszczególnych 

wydziałach), przy profilu ogólnoakademickim – w ścisłej zależności od charakteru 

wymaganych praktyk. 
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Mimo to jednak warto podkreślić, że programów o profilu praktycznym jest niewiele. 

Problemem jest tu niewątpliwie kwestia zapewnienia kadry oraz odpowiedniej liczby 

praktyk. Jednym ze sposobów radzenia sobie w tej sytuacji jest niewątpliwie (rzadki) model 

studiów dualnych. 

4. Wnioski i rekomendacje: 

a) Warto przeanalizować relację między formą zajęć a metodami dydaktycznymi – 

wrażenie niepraktyczności przedmiotów może wynikać ze sposobu realizowania 

programu studiów (skoro z planu studiów to bezpośrednio nie wynika). W związku  

z tym należy ten aspekt poddać wnikliwszej analizie np. za pomocą corocznej ankiety 

– siatka pytań uwzględniająca różne perspektywy respondentów (nauczyciele 

akademiccy, studenci) może pomóc w ustalaniu szczegółów permanentnego 

niezadowolenia z jakości i liczby przedmiotów praktycznych. 

b) Ważną kwestią pozostaje sposób rozumienia profilu ogólnoakademickiego  

w odniesieniu do fakultatywności w obrębie programu studiów. Przy założeniu, że 

profil determinuje kształt programu podstawowego, można rozważać dołączenie 

modułów specjalnościowych (lub ścieżek dydaktycznych) z przewagą przedmiotów 

praktycznych. Specyfika tego modułu byłaby wówczas skorelowana z odpowiednimi 

efektami kształcenia – w zależności od tego, czy celem byłoby zdobycie kompetencji 

czy kwalifikacji zawodowych. Taka sytuacja występuje w części programów 

humanistycznych UAM. 

c) Zdarzają się sytuacje, w których wykłady poświęcone konkretnym sytuacjom 

zawodowym uznaje się za przedmioty praktyczne – wiąże się to więc często  

z problemem wskazanym w podpunkcie a). 

d) Dodatkową trudnością podczas analizowania materiałów było nierozróżnianie 

wykładów i ćwiczeń (warsztatów) w obrębie modułu. Skutkuje to sumarycznym 

ujęciem punktów ECTS za cały moduł, a więc niemożliwe jest ustalenie proporcji  

w obrębie niektórych programów. 

e) Bardzo rzadko wykorzystuje się formę warsztatów – dominującą formą zajęć  

o charakterze praktycznym są ćwiczenia (zapewne też różnie definiowane w obrębie 

poszczególnych wydziałów). 

f) Wśród nielicznych programów o profilu praktycznym występuje sporo takich 

(zwłaszcza na poziomie licencjatu), w których punktacja za przedmioty praktyczne 

(wg definicji przyjętej na wydziale) stanowi ponad 70% sumy punktów ECTS  

w obrębie programu. 

Inne (wskazane przez członków zespołu) 

a) Ważną kwestią jest kwalifikowanie zajęć jako praktycznych w obrębie programu 

studiów. Można wysnuć wniosek, że należałoby inaczej zdefiniować zajęcia 

praktyczne: powinny to być zajęcia przygotowujące i kształcące umiejętności 
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praktyczne (zawodowe) niezbędne na rynku pracy. W tym ujęciu zajęcia o profilu 

praktycznym to zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i zajęcia terenowe. Przygotowanie 

to obejmuje też praktyki studenckie przewidziane w programach studiów. 

b) Należy zatem zwiększyć liczbę praktyk w programach studiów. Takie rozwiązanie 

wymaga powołania odpowiedniej osoby w funkcji opiekuna praktyk, który na bieżąco 

weryfikuje dokumentację, mając być może mniej innych obowiązków (np. 

dydaktycznych w pensum).  

 

 

Przegląd programów studiów doktoranckich UAM 

Opracował zespół: Rafał Mól, Robert Kmieciak, Anna Wilińska-Zelek, Mikołaj Krużyński 

 

Problem 

W wieloletnich badaniach ankietowych jakości kształcenia na III stopniu studiów 

doktoranci nisko oceniają poszczególne elementy programu studiów. W związku z tym 

zespół RJK analizował w programach studiów doktoranckich: moduły przygotowania 

pedagogicznego, oferty zajęć do wyboru, zajęcia przygotowujące do pracy badawczej oraz 

indywidualizację i elastyczność programu. 

Analizowano: raporty wydziałowe dot. doktorantów z VII edycji badania jakości 

kształcenia (2016 r.), wybrane elementy 17 programów studiów doktoranckich 

prowadzonych na 14 wydziałach oraz przeprowadzono konsultacje z Prezydium Sejmiku 

Doktorantów. Sprawę wstępnie referowano na spotkaniu z Kierownikami studiów 

doktoranckich (SD). 

 

Przygotowanie pedagogiczne doktorantów 

W prawie wszystkich programach SD (14 na 17 badanych) oferta ogólnouniwersytecka 

zajęć z tzw. bloku pedagogicznego uzupełniona jest ofertą wydziałową. Oferty wydziałowe 

obejmują wykłady uzupełnione ćwiczeniami / warsztatami (5 SD), tylko wykłady (2 SD) albo 

tylko ćwiczenia i/lub zajęcia warsztatowe (7 SD). Największe zastrzeżenia doktorantów 

budziły niektóre zajęcia ogólnouniwersyteckie. 

Wniosek: konieczna modyfikacja modułów przygotowujących doktorantów do pracy 

dydaktycznej ze studentami; zmieniony program powinien obejmować różne formy zajęć. 

Prorektorzy ds. kształcenia - prof. dr hab. Beata Mikołajczyk - i ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - koordynowali prace nad zmianami w 

kształceniu pedagogicznym doktorantów i od roku akad. 2017/2018 kształcenie to odbywa 

się w nowym systemie z ofertą zajęć dostosowaną do dydaktyki w szkole wyższej. 
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Zajęcia przygotowujące do pracy badawczej 

Zajęcia te określane jako tzw. moduł „warsztat badacza” realizowane są na różnych 

studiach doktoranckich w rozmaity sposób. W 6 programach SD są to przedmioty do wyboru 

oraz przedmioty stałe w programie, w 7 programach brak jest wyboru i moduł tworzą 

przedmioty stałe (WA, WH, WNGiG, WNS, WNS-IF, WNS-IS) uzupełniane lub nie pracą z 

opiekunem naukowym i seminarium doktoranckim. W 2 programach moduł ten realizowany 

jest tylko jako praca indywidualna z opiekunem naukowym (WF, WMiI), a w 2 innych 

programach (WB, WT) tylko jako przedmioty wybierane przez doktorantów z oferty 

wydziałowej i uniwersyteckiej. W programach SD obejmujących przedmioty do wyboru jest 

zwykle kilka (2-7; max. 25) przedmiotów przygotowujących do pracy badawczej. 

Wnioski: (1) w programach nie oferujących wyboru w module „warsztat badacza” 

należy zapewnić doktorantom możliwość wyboru zajęć, to wymóg wynikający z rozporządzeń 

MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich; (2) należy zwiększyć i/lub lepiej 

dostosować do potrzeb doktorantów oferty zajęć do wyboru przygotowujących do pracy 

badawczej. 

 

Inne zajęcia do wyboru 

Programy SD powinny oferować przedmioty dostosowane do różnych potrzeb i 

zainteresowań naukowych doktorantów. W 15 programach SD tę różnorodność zapewniać 

ma oferta wydziałowa połączona z ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich. Tylko 2 programy SD 

nie oferują doktorantom przedmiotów na wydziale i zajęcia do wyboru opierają na ofercie 

uczelnianej. 12 programów SD obejmuje różne formy zajęć do wyboru, a w 5 programach 

proponowane są tylko wykłady. Liczba przedmiotów do wyboru waha się od 4 do 49 i 

najczęściej jest to 8-10 przedmiotów. W jednym przypadku oferta obejmuje 100 

przedmiotów, ale są wśród nich również przedmioty przeznaczone dla studiów drugiego 

stopnia. 

Wnioski: (1) należy wnikliwie rozważyć zwiększenie i/lub lepsze dostosowanie oferty 

zajęć do wyboru przeznaczonych dla doktorantów; (2) zajęcia na studiach II stopnia lub 

jednolitych magisterskich nie powinny być oferowane dla doktorantów; na II i III stopniu 

studiów należy zapewnić osiąganie efektów kształcenia odpowiednich dla danego poziomu. 

 

Indywidualizacja i elastyczność programu studiów 

Oprócz możliwości wyboru przedmiotów w programie SD, o elastyczności tego 

programu decyduje też swoboda wyboru przedmiotów niezależnie od roku studiów oraz 

elastyczny dobór ECTS w ramach zakreślonych odpowiednim rozporządzeniem MNiSW. Jako 

zasadę powszechną przyjęto we wszystkich analizowanych programach obowiązek lub 

zalecenie realizacji bloku przygotowania pedagogicznego w trakcie I roku SD, przed (lub 
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równolegle z) przystąpieniem doktorantów do realizacji praktyk zawodowych 

(dydaktycznych). Pozostałe przedmioty przypisane są do semestrów w 9 programach SD, a w 

8 programach istnieje pełna dowolność w realizacji na kolejnych latach studiów. Dowolność 

ta opiera się na uzgodnieniach pomiędzy doktorantem a jego opiekunem naukowym. 

Elastyczne podejście do punktacji ECTS w programie SD zastosowano tylko w czterech 

przypadkach, pozostałe 13 programów SD ma stałą liczbę punktów ECTS za realizację całego 

programu. 

Wnioski: (1) moduł przygotowania pedagogicznego jest prawidłowo umocowany w 

programach SD; (2) dla części SD należy rozważyć uelastycznienie programów studiów 

poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przez doktoranta (z opiekunem naukowym) 

semestrów dla realizacji potrzebnych przedmiotów – umożliwiłoby to lepsze dopasowanie 

realizacji przedmiotów programowych do potrzeb czasowych związanych z realizacją zadań 

badawczych doktoranta; (3) jeszcze większą swobodę i optymalizację w równoległej realizacji 

badań naukowych i programu SD umożliwia uelastycznienie łącznej punktacji ECTS w 

programach SD; wymiana doświadczeń miedzy wydziałami byłaby pomocna w 

podejmowaniu takich decyzji dla konkretnych programów SD. 

 

Omówione wyżej kwestie nie wyczerpują problemów ujawnionych w badaniach jakości 

kształcenia na studiach doktoranckich. Planowana jest kontynuacja prac zespołu w 2018 r. 

pod kątem analizy zasad i przebiegu rekrutacji oraz systemu wsparcia materialnego 

doktorantów. 

 

 


