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Plan prezentacji

• Struktura, podział kompetencji

SYSTEM

• Zadania określone w systemie

• Raporty z badania jakości kształcenia 2015/2016

DZIAŁANIA WZOJK

• Propozycje RJK - dyskusja

Bieżące prace WZOJK



• uwzględnienie autonomii wydziałów 

• dwustopniowość:  uczelnia / wydział

• dwutorowość:  ocenianie (badanie) JK / zapewnianie JK

Główne zasady systemu

• SYSTEM:   Uchwała nr 126/2010 Senatu UAM z dnia 25 
stycznia 2010r. 

• ZADANIA RJK i WKJK:   Zarządzenie nr 321/2011/2012 
Rektora UAM z dn. 3 lutego 2012r.

• PROCEDURY:   Zarządzenie nr 322/2011/2012 Rektora UAM z 
dn. 3 lutego 2012r.

• ZASADY BADANIA:   Zarządzenie nr 323/2011/2012 Rektora 
UAM z dn. 3 lutego 2012r.

Podstawowe dokumenty UAM

Uczelniany System 
Zarządzania Jakością Kształcenia
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Funkcjonowanie systemu - „spiralność” działania

• KZJK / RJK

• WZZJK / Dziekani

• Komisje 

• Pełnomocnicy

• KOJK / RJK

• WZOJK

• Senat

• Rektor

• Rady 
Wydziałów

• Dziekani

• RJK / KOJK

• WZOJK

Propozycje 
działań

Uchwały 

Zarządzenia

Decyzje

Wdrażanie 
zmian

Ocena 
stanu / 
efektów 

zmian



Pełna informacja na stronie www 



Kompetencje – poziom uczelni i wydziału 

• opracowanie strategii zapewniania JK

• określenie procedur i polityki zapewniania JK

• opracowanie dokumentacji systemu zapewniania JK

• przedstawianie Rektorowi propozycji działań dot. 
poprawy JK

• przedstawianie Senatowi sprawozdań z efektów 
działania systemu zarządzania JK

• ciągłe doskonalenie uczelnianego systemu 
zarządzania JK

• wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych 
komisji ds. JK

Rada Jakości Kształcenia 
Komisja Oceny JK, Komisja Zapewniania JK



Kompetencje – poziom uczelni i wydziału 

• Zespół Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)

• przewodniczący

• trzech nauczycieli akademickich , w tym 1 adiunkt

• przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów

• inne osoby wskazane przez dziekana

• Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

• prodziekan ds. kształcenia – przewodniczący Komisji

• koordynatorzy działań

• inne osoby wskazane przez dziekana

Wydziałowa Komisja ds. JK



Badanie jakości kształcenia: studia I i II stopnia

Ponowny wybór studia I stopnia studia II stopnia

UAM: 63% 18% 19% 53% 23% 24%

kierunek: 66% 14% 20% 62% 17% 21%

specjalność: 59% 5% 36% 69% 9% 22%

Przyczyny innego wyboru

• źle skonstruowany program studiów – 19-23%

• ograniczone perspektywy na pracę po studiach – 13-24%

• źle dobrane metody nauczania – 13-15%

• motywy osobiste – 6-22%



Jakość kształcenia w UAM okiem PKA 
2011 – 2015

Wyróżniające oceny instytucjonalne:

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Neofilologii

Wydział Biologii

Wydział Matematyki i Informatyki

oceniano 8 wydziałów

Wyróżniające oceny programowe:

Politologia Filologia Optometria

Fizyka Filologia angielska Akustyka

Socjologia Biofizyka Geografia

oceniano 20 kierunków
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Działania WZOJK

Zarządzenie nr 321/2011/2012 Rektora UAM 

z dnia 3 lutego 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zadań RJK 

oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia  

§ 4



Działania WZOJK 

1. Działania 

związane z 

programami 

kształcenia



Działania WZOJK 

Ad.1.  Działania związane z programami kształcenia

- Działania bieżące – dot. nowych kierunków studiów

Zgodnie z: Zarządzeniem nr 310/2013/2014 z dnia 18 lipca 2014r. 
w sprawie trybu tworzenia nowych kierunków studiów i 
specjalności w UAM

- do wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów 
lub specjalności dołącza się opinię WZOJK

- Działania cykliczne – dot. istniejących kierunków / przebiegu 
procesu dydaktycznego



Działania WZOJK 

Ad.1. Działania związane z programami kształcenia

- Działania bieżące
- Działania cykliczne – dot. istniejących kierunków / przebiegu 

procesu dydaktycznego 
- zgodnie z opracowanymi na wydziale procedurami

- np. procedury dot.: współpracy z radami/zespołami 
programowymi; oceny jakości prac dyplomowych; oceny 
zgodności programów kształcenia z KRK

http://brjk.amu.edu.pl/dobre-praktyki/zapewnienie-jakoci-
ksztacenia/procedury

- na podstawie analiz (patrz Ad.2)



Działania WZOJK 

2. Działania 

związane z 

monitorowaniem 

jakości 

kształcenia 



Działania WZOJK 

Ad.2. Działania związane z monitorowaniem jakości 
kształcenia w cyklu corocznym

• Analiza wyników badań

• Opracowanie propozycji działań naprawczych 

• Wprowadzenie działań naprawczych - WZZJK

• Monitorowanie wdrożenia działań naprawczych



Działania WZOJK
Ad.2. Działania związane z monitorowaniem 

jakości kształcenia w cyklu corocznym

Narzędzia działań monitorujących w USZJK

• Zarządzenie nr 323/2011/2012 Rektora UAM w Poznaniu 

z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ankiet wraz z zasadami ich 

opracowywania, przeprowadzania oraz publikowania ich 

wyników.

I. Ankiety ogólnouniwersyteckie

II. Wydziałowe arkusze samooceny

III. Ankiety wydziałowe oceniające nauczycieli akademickich

IV. Ankiety wydziałowe oceniające przypisanie punktów ECTS   



Działania WZOJK
Inne narzędzia działań monitorujących

• Zarządzenie nr 453/2015/2016 Rektora UAM w Poznaniu 

z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie badania karier zawodowych 

absolwentów

§ 2

Badanie losów absolwentów prowadzi się w oparciu o:

1) Wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów 

udostępnione przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego – „ELA” http://absolwenci.nauka.gov.pl/

2) Wyniki ankiet prowadzonych z użyciem ogólnouniwersyteckiej 

aplikacji do badania losów absolwentów



Działania WZOJK
Inne narzędzia działań monitorujących

rozwijane przez poszczególne wydziały

współpraca z samorządem studentów / 
doktorantów – wymiana opinii ???

otwarte dyskusje wydziałowe ???

działania cykliczne czy ad hoc ???



Działania WZOJK 

Ad.2. Działania związane z monitorowaniem jakości 
kształcenia w cyklu corocznym

• Analiza wyników badań

• Opracowanie propozycji działań naprawczych 

• Wprowadzenie działań naprawczych

• Monitorowanie wdrożenia działań naprawczych



Działania WZOJK 

Opracowanie propozycji działań naprawczych

- w formie rekomendacji



Działania WZOJK 

Ad.2. Działania związane z monitorowaniem jakości 
kształcenia w cyklu corocznym

• Analiza wyników badań

• Opracowanie propozycji działań naprawczych 

• Wprowadzenie działań naprawczych

• Monitorowanie wdrożenia działań naprawczych



Działania WZOJK 

Monitorowanie wdrożenia działań naprawczych



Działania WZOJK 

3. Działania 

związane z 

publikowaniem 

informacji



Działania WZOJK 

Ad. 3. Działania związane z publikowaniem informacji



Działania WZOJK 

4. Działania 

związane z 

oceną 

warunków ….



Działania WZOJK 

Ad.4. Ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów, 
w tym możliwości uzyskiwania stypendiów oraz dostępu do 
domów studenckich

• wynika ze szczegółowych kryteriów oceny PKA

• częściowo ujęta w badaniu ankietowym

• wymaga innych narzędzi – konsultacje z samorządem 

studentów / doktorantów, analiza raportów 

samooceny i raportów PKA, ankiety celowane ad hoc, 

inne …

• corocznie ??  ► są procedury, działają Komisje 

Ekonomiczne, …



Działania WZOJK 

Badanie � diagnoza � plan 
„leczenia” � WZZJK: „kuracja” -

wdrażanie zmian �
monitorowanie efektów „leczenia”



Badanie jakości kształcenia – ogólne informacje

Główne obszary pytań – studenci/doktoranci/nauczyciele:

1. Ogólna ocena jakości kształcenia/wyboru uczelni i kierunku / Ogólna 
ocena jakości kształcenia/wyboru uczelni i kierunku / Ogólna ocena 
jakości

2. Warunki/organizacja studiowania / Warunki studiowania / Warunki pracy
3. Działanie administracji / Działanie administracji / Działanie administracji
4. Program studiów / Program studiów
5. Wykładowcy / Wykładowcy
6. Ocena zajęć i metod oceniania
7. Organizacja studiowania
8. Rekrutacja na SD oraz system przyznawania wsparcia materialnego
9. Organizacja dydaktyki
10.Badania naukowe a proces dydaktyczny
11.Ewaluacja i poprawa jakości dydaktyki w jednostce



Zestawienie wyników badania w latach 
2015 i 2016

22%16%

3,9

17%

4,1 3,7



Raporty z badania jakości kształcenia 

2015/2016

• Raport wydziałowy:

1. Studenci stacjonarni

2. Studenci niestacjonarni

3. Doktoranci

4. Nauczyciele 

5. Materiał uzupełniający - zestawienie 

odpowiedzi studentów stacjonarnych w 

podziale na poszczególne 

kierunki/specjalności



Bieżące działania WZOJK

• Analiza raportów z badania ankietowego 2015/2016

� raporty – uczelniane (strona UAM), wydziałowe (strona wydziału)

� materiał dodatkowy

• Opracowanie rekomendacji wydziałowych

� raporty + materiał dodatkowy + dane wydziałowe 

(m.in. z arkuszy samooceny, z dziekanatu, samorządów, …)

� nie czekać na rekomendacje uczelniane

� propozycje – priorytety!!! ograniczyć liczbę? 

odpowiednio do sytuacji na wydziale!!!

• Sprawozdania z realizacji rekomendacji 2014/2015



Dziękujemy za uwagę

Foto: materiały promocyjne UAM


