Poznań, 18.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK)
OD STYCZNIA 2015 DO GRUDNIA 2015

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem posiedzeń Rady ds. Jakości Kształcenia (w
terminach: 19 stycznia 2015, 9 lutego 2015, 16 lutego 2015, 16 marca 2015, 18 maja 2015, 2 lipca
2015, 19 października 2015, 23 listopada 2015) oraz dwa spotkania Komisji ds. Oceny Jakości
Kształcenia (w terminach: 09 marca 2015, 07 grudnia 2015).
Dzięki działaniom RJK w roku 2015 zakończono szósty cykl prac na rzecz doskonalenia jakości
kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące zadania:

I.

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1) Zaktualizowano kwestionariusze ankiet ogólnouniwersyteckich, wymieniając tzw. „pytania
ruchome”, czyli bloki pytań zadawane uczestnikom badania jakości kształcenia cyklicznie.
Zestawy odpowiedzi w części pytań zamkniętych zostały uproszczone oraz ujednolicone.
Zmieniono także sposób ankietyzacji doktorantów – wyłączono ich z grupy nauczycieli
akademickich, pozostawiając jedynie odrębną ankietę dla doktorantów. Przyczyniło się do
wzrostu liczby respondentów w tej grupie badanych.
2) Przeprowadzono VI edycję badania jakości kształcenia wśród nauczycieli akademickich,
doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów niestacjonarnych i
słuchaczy studiów podyplomowych, w terminie od 30 kwietnia do 6 lipca 2015 r.
Tegoroczna frekwencja była nieco niższa od zeszłorocznej – rekordowej i kształtowała się
następująco: nauczyciele akademiccy - 13% (523 osoby), doktoranci - 19% (264 osoby),
studenci stacjonarni - 15% (4023 osoby), studenci niestacjonarni - 12% (1049 osób),
słuchacze studiów podyplomowych - 7% (148 osób). Wyniki ankiety zostały opracowane
przez BRJK i umieszczone na stronie USZJK w grudniu 2015r. (dostępne pod adresem:
http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakoci-ksztacenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-nauam/badanie-jakosci-20142015). Opracowano także po raz pierwszy raporty porównawcze
zawierające zestawienie wyników z lat 2011-2015 nie tylko dla badania dotyczącego
studentów studiów stacjonarnych, ale także studentów studiów niestacjonarnych,
nauczycieli
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http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakoci-ksztacenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-nauam/badanie-jakosci-20142015/porownawcze-zestawienie-wynikow). Załącznik nr 1 do
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sprawozdania przedstawia całościowe wnioski z analizy badania opracowane przez Komisję
ds. Oceny Jakości Kształcenia i zatwierdzone przez RJK.
3) Koordynowano przeprowadzenie drugiej pełnej edycji wydziałowych badań oceniających
zgodność przypisania punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta. Badania
prowadzone są online za pomocą oprogramowania „Cirrus”.
4) We współpracy z Działem Promocji UAM przeprowadzono rozbudowane badanie
ankietowe wśród kandydatów na studia UAM na temat m.in. czynników wpływających na
wybór uczelni wyższej oraz oczekiwań względem uczelni.

II. ZAPEWNIENIE I DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1) Zatwierdzono uproszczony wzór sylabusa przedmiotu dla studiów I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich, a także skróconą wersję instrukcji ułatwiającej
wypełnienie dokumentu. Opracowano wzór karty przedmiotu (sylabusa) dla studiów
doktoranckich.
2) Opracowano projekt Uchwały nr 234/2014/2015 Senatu UAM w sprawie organizacji
potwierdzania efektów uczenia się, a także projekt zarządzenia w tym zakresie wraz ze
stosownymi wzorami dokumentów, który przeszedł etap konsultacji z dziekanami.
3) Opracowano projekt Zarządzenia Rektora nr 453/2015/2016 z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie badania karier zawodowych absolwentów.
4) Przeprowadzono II edycję konkursu Rektora „Zwiększenie skuteczności realizowania
rekomendacji dot. jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach”.
III. SYSTEM INFORMACYJNY
1) Zaktualizowano i uzupełniono zestaw dokumentacji/procedur dotyczących funkcjonowania
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie uczelnianym i w
poszczególnych jednostkach dla celów oceny instytucjonalnej PKA. Dokument jest
przekazywany wydziałom podczas akredytacji.
2) Nawiązano współpracę z Działem Promocji i wspólnie opracowano nową formułę promocji
badania jakości kształcenia.
3) Rozbudowano zakładkę na stronie USZJK z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania
jakością kształcenia na UAM.
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IV. SPOTKANIA/WYSTĄPIENIA
1) 7.01.2015 dr Agnieszka Kamisznikow wystąpiła z prezentacjami „Potwierdzanie efektów
uczenia się” oraz „Wdrożenie procesu potwierdzania efektów uczenia się do instytucji
polskiego szkolnictwa wyższego” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
2) W dniach 22-23.01.2015 dr Agnieszka Kamisznikow uczestniczyła w warsztatach „Regional
Engagement and Doctoral Education” w Marsylii.
3) 11.02.2015 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe prowadzone przez prof. Rafała
Móla dla wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK), którego celem
było omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora,
omówienie oraz ustalenie wytycznych dla szczegółowych planów działań WZOJK,
w tym omówienie wydziałowych arkuszy samooceny. Materiały ze spotkania
dostępne są na stronie: http://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/279156/RJKWZOJK_spotkanie-15-02-11.pdf .
4) Prof. Rafał Mól brał udział w 2 ogólnopolskich seminariach pełnomocników rektorów ds.
jakości kształcenia (Lublin 17.04.2015, Kraków 16.11.2015).
5) 11-13.06.2015 dr Agnieszka Kamisznikow wzięła udział w roli eksperta w spotkaniu
szkoleniowym dla Wydziału „Artes Liberales” UW „Dydaktyka akademicka w praktyce – od
efektów kształcenia dla przedmiotu do zarządzania procesem dydaktycznym”.
6) W dniach 22-26.06.2015 mgr Marta Brzezińska odbyła wizytę na Uniwersytecie Bilgi –
Stambuł, której celem była wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością
kształcenia.
7) 6.07.2015 prof. Rafał Mól poprowadził spotkanie informacyjne z prodziekanami dot.
Uchwały nr 234/2014/2015 Senatu UAM w sprawie organizacji potwierdzania efektów
uczenia się.
8) 2-11.09.2015 dr Agnieszka Kamisznikow i mgr Marta Brzezińska odbyły wizyty szkoleniowe
w ramach realizacji europejskiego projektu „ALIGN - Achieving and checking the alignment
between programs and qualification frameworks” dla uniwersytetów w Moskwie i JoszkarOła, których celem było zapoznanie rosyjskich partnerów projektu z zasadami
dostosowywania programów kształcenia do krajowych ram kwalifikacji.
V. INFORMACJA O WYKONANIU REKOMENDACJI RJK Z 2015 ROKU
Arkusze samooceny WZOJK opracowywane są co dwa lata i ich kolejną edycję przewidziano
w roku 2016. Dopiero po przyjęciu tych raportów wydziałowych i ich analizie możliwa będzie
pełna ocena realizacji rekomendacji w 2015 r. Wykonanie rekomendacji RJK na rok 2015

3

zostało ocenione jedynie na podstawie badania ankietowego. W świetle wyników badania
jakości kształcenia w roku 2015 RJK uznała zasadność podtrzymania większości rekomendacji
na kolejny rok (patrz Załącznik nr 2).

Załączniki
Załącznik nr 1 – Wnioski z analizy ankiet badania jakości kształcenia na UAM w Poznaniu, w 2015 r.
Załącznik nr 2 - Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości
kształcenia na UAM w Poznaniu na rok 2016.

Dr hab., prof. UAM Rafał Mól
Przewodniczący RJK

4

