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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) 

OD STYCZNIA 2017 DO GRUDNIA 2017 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem posiedzeń Rady ds. Jakości Kształcenia – w 

terminach: 23 stycznia 2017r., 20 lutego 2017r., 20 marca 2017r., 19 kwietnia 2017r., 22 maja 2017r., 

19 czerwca  2017 r., 9 października 2017 r. oraz 13 listopada 2017 r. 

 Dzięki działaniom RJK w roku 2017 zakończono ósmy cykl prac na rzecz doskonalenia jakości 

kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące zadania: 

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

1) Przeprowadzono VIII edycję badania jakości kształcenia wśród nauczycieli akademickich, 

doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów niestacjonarnych i 

słuchaczy studiów podyplomowych w terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. 

Tegoroczna frekwencja była wyższa do zeszłorocznej w przypadku nauczycieli 

akademickich - 25% (730 osób) oraz studentów stacjonarnych - 20% (4778 osób), podobna 

jeśli chodzi o doktorantów – 21% (276 osób) oraz niższa w grupie studentów 

niestacjonarnych - 11% (778 osób).  

2) W trakcie tegorocznej edycji Badania jakości kształcenia po raz pierwszy można 

było obserwować w czasie zbliżonym do rzeczywistego liczbę wypełnionych ankiet 

przez studentów studiów stacjonarnych w podziale na wydziały i kierunki studiów. 

Ostateczne wyniki zmagań między wydziałami dostępne są na stronie 

https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/ . Akcja „Liczymy ankiety” przyczyniła się do 

znacznego zwiększenia liczby respondentów w tegorocznym badaniu. Zwycięzca w 

jednej z czterech grup (aby wyrównać szanse między wydziałami, podzielono je na 

grupy ze względu na zbliżoną liczbę studentów) – Wydział Matematyki i Informatyki 

– osiągnął rekordowy, nienotowany wcześniej wynik prawie 50-procentowego 

udziału studentów w badaniu. Laureaci w pozostałych grupach to: Wydział Nauk 

Geograficznych i Geologicznych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Teologiczny. 

Wygrane środki mają zostać przeznaczone na cel służący jak najszerszej społeczności 

studenckiej wskazany po uzgodnieniach dziekanów z wydziałowymi Radami Samorządu 

Studentów. 

3) Wyniki ankiety zostały opracowane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia i umieszczone 

na stronie USZJK w listopadzie 2017 r. (wyniki dostępne są pod adresem: 

https://brjk.amu.edu.pl/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-ksztaceniabadanie-jakosci-

https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/
https://brjk.amu.edu.pl/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-ksztaceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016
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ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016 ). Załącznik nr 1 do sprawozdania 

przedstawia zwięzłe zestawienie ocen respondentów dla poszczególnych kategorii pytań 

oraz wnioski z analizy badania opracowane przez Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia i 

zatwierdzone przez RJK. 

4) Koordynowano przeprowadzenie kolejnej edycji wydziałowych badań oceniających 

zgodność przypisania punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta w semestrze 

letnim roku akademickiego 2016/2017. Badania prowadzone były online za pomocą 

oprogramowania „Cirrus”. W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 badania 

nie prowadzono. 

5) Opracowano w formie raportu coroczne badanie ankietowe wśród kandydatów na studia 

UAM prowadzone przez Dział Promocji UAM na temat m.in. czynników wpływających na 

wybór uczelni wyższej oraz oczekiwań względem uczelni. 

 

II. ZAPEWNIENIE I DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

1) Przeprowadzono IV edycję konkursu Prorektora ds. kształcenia na najlepsze projekty 

poprawienia jakości kształcenia w jednostkach. Tematem konkursu było polepszenie 

przygotowania studentów do pracy naukowej. Zgłoszono projekty z 9 wydziałów, a 

nagrodzone zostały projekty z Wydziału Biologii, Wydziału Chemii i Wydziału 

Teologicznego. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie:  

https://amu.edu.pl/aktualnosci/archiwum-na-gown/332388-wyniki-konkursu-prorektora-

ds.-ksztalcenia-na-najlepsze-projekty-zwiazane-z-polepszeniem-przygotowania-

studentow-do-pracy-naukowej  

2) Przeprowadzono pilotaż projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM”. Pilotaż rozpoczął się 

11.12.2017 r. Do końca stycznia 2018 r. 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. Dla kilku kursów 

utworzono listy rezerwowe. Informacja o warsztatach znajduje się pod linkiem: 

http://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne/wprowadzenie  

3) Dla realizacji rekomendacji RJK w 2017 r. Rada zorganizowała pracę w zespołach 

podejmujących odpowiednie działania: 

 Analiza ofert przedmiotów do wyboru w programach studiów na różnych wydziałach – 

ZESPÓŁ: prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. UAM dr hab. Maciej Trejda,  

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – informacja o pracy zespołu w Załączniku nr 3; 

https://brjk.amu.edu.pl/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-ksztaceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016
https://amu.edu.pl/aktualnosci/archiwum-na-gown/332388-wyniki-konkursu-prorektora-ds.-ksztalcenia-na-najlepsze-projekty-zwiazane-z-polepszeniem-przygotowania-studentow-do-pracy-naukowej
https://amu.edu.pl/aktualnosci/archiwum-na-gown/332388-wyniki-konkursu-prorektora-ds.-ksztalcenia-na-najlepsze-projekty-zwiazane-z-polepszeniem-przygotowania-studentow-do-pracy-naukowej
https://amu.edu.pl/aktualnosci/archiwum-na-gown/332388-wyniki-konkursu-prorektora-ds.-ksztalcenia-na-najlepsze-projekty-zwiazane-z-polepszeniem-przygotowania-studentow-do-pracy-naukowej
http://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne/wprowadzenie
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 Analiza oferty i realizacji zajęć o charakterze praktycznym na różnych wydziałach – 

ZESPÓŁ: dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, dr Krzysztof 

Skibski, dr Katarzyna Turska – informacja o pracy zespołu w Załączniku nr 3; 

 Analiza programów studiów doktoranckich pod kątem oferty przedmiotów 

przygotowujących do pracy dydaktycznej oraz do pracy badawczej, a także innych 

przedmiotów do wyboru – ZESPÓŁ: prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. UAM dr hab. 

Robert Kmieciak, mgr Anna Wilińska-Zelek, mgr Mikołaj Krużyński – informacja o pracy 

zespołu w Załączniku nr 3; 

 Przeprowadzenie pilotażowego projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM” – ZESPÓŁ:  

dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Weronika Brzezińska, dr Agnieszka Kamisznikow – 

informacja o wynikach prac zespołu powyżej, w pkt. II.2; 

 Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń / warsztatów związanych z kwestiami 

jakości kształcenia – tematyka w uzgodnieniu z WZZJK i WZOJK – ZESPÓŁ: dr Krzysztof 

Skibski, prof. UAM dr hab. Maciej Trejda, dr Agnieszka Kamisznikow, dr Marek Sobczak 

– działanie przełożone na rok 2018. 

 Zorganizowanie II Dnia Jakości Kształcenia – we współpracy z wybranym wydziałem – 

ZESPÓŁ: prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska (Wydział 

Historyczny), dr Agnieszka Kamisznikow, mgr Marta Brzezińska – informacja o II Dniu 

Jakości Kształcenia UAM na stronie: http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-

aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-

dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia . 

 Pilotażowy program „Grywalizacja” – ZESPÓŁ: mgr Bartłomiej Przybylski, dr Agnieszka 

Kamisznikow, prof.UAM dr hab. Rafał Mól – informacja o wdrożeniu elementu 

rywalizacji międzywydziałowej do ankietowego badania jakości kształcenia podana 

wyżej w pkt. I.2. 

 

III. SYSTEM INFORMACYJNY 

1) Zaktualizowano i uzupełniono zestaw dokumentacji/procedur dotyczących funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie uczelnianym dla 

celów oceny instytucjonalnej PKA. Dokument jest przekazywany wydziałom podczas 

akredytacji.  

2) Rozbudowano zakładkę na stronie USZJK z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania 

jakością kształcenia na UAM.  

 

http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia
http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia
http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia
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IV. WARSZTATY/SPOTKANIA/KONFERENCJE 

1) 20 stycznia 2017 r. – udział w seminarium „Wspólne studia w Europejskim Obszarze 

Szkolnictwa Wyższego”; mgr Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Programu Erasmus + 

Szkolnictwo Wyższe, FRSE. 

2) 19 maja 2017r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się czwarte ogólnopolskie spotkanie 

pełnomocników rektorów uczelni wyższych ds. jakości kształcenia. Spotkania mają 

charakter roboczy i służą wymianie doświadczeń między uczelniami w zakresie bieżących 

problemów dotyczących jakości kształcenia. W spotkaniu uczestniczył pełnomocnik 

Rektora UAM, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, referował problemy formalno-prawne 

związane z kształceniem na studiach doktoranckich.  

3) 23 maja 2017 r. – spotkanie Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia. Omówiono 

wyniki VII edycji badania jakości kształcenia oraz nowe podejście do formułowania 

rekomendacji dot. poprawy jakości kształcenia na poziomie uczelni i wydziału. 

Dyskutowano celowość i możliwości większego ujednolicenia pytań w ankietach 

wydziałowych, a także bieżące sprawy związane z jakością kształcenia. 

4) 25 maja 2017 r. – prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, Pełnomocnik Rektora UAM ds. 

równego traktowania, członek RJK, zorganizował seminarium „Uniwersytet bez 

dyskryminacji”. Jedno z wystąpień seminaryjnych przygotowała dr Iwona Chmura-

Rutkowska, członek RJK. Udział wzięli też inni członkowie RJK. 

5) 14 czerwca 2017 r. – na spotkaniu władz rektorskich z kierownikami studiów doktoranckich 

prof. UAM dr hab. Rafał Mól, Przewodniczący RJK, przedstawił wstępne wyniki prac 

zespołu RJK ds. analizy programów studiów doktoranckich prowadzonych w UAM. Główną 

część spotkania przeznaczono na dyskusję nad propozycją zmiany systemu kształcenia 

pedagogicznego doktorantów przygotowaną przez Prorektorów ds. kształcenia i ds. nauki, 

prof. dr hab. Beatę Mikołajczyk i prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego. 

6) 17 listopada 2017 r. – Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i 

Przewodniczący RJK, prof. UAM dr hab. Rafał Mól uczestniczyli w otwarciu VII 

Studenckiego Forum Jakości zorganizowanego w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie 

przez Parlament Samorządu Studentów UAM. Profesor R. Mól poprowadził dyskusję nt.: 

Jak dostosować programy studiów do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego? 

7) 6 grudnia 2017 r. – na Wydziale Historycznym odbyła się konferencja uczelniana II Dzień 

Jakości Kształcenia UAM pod hasłem: Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i 

projekty do lepszego kształcenia. Program konferencji obejmował dyskusję inauguracyjną  

z udziałem prof. dr hab. Krzysztofa Diksa, Przewodniczącego PKA, sesję wystąpień ustnych, 

dwie sesje plakatowe (łącznie 49 plakatów) oraz dwa panele dyskusyjne. W konferencji 
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aktywnie uczestniczyły 82 zarejestrowane osoby (prezentacje ustne i plakatowe, udział w 

panelach dyskusyjnych). Konferencja była otwarta dla całej społeczności akademickiej 

naszej uczelni Pełna informacja o konferencji zamieszczona jest na stronie: 

http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-

ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-

ksztalcenia . 

V. INFORMACJA O WYKONANIU REKOMENDACJI RJK W 2017 ROKU  

Wykonanie rekomendacji RJK na rok 2017 zostało przedstawione w Załączniku nr 2 do 

niniejszego sprawozdania. Z ośmiu zaplanowanych działań w zakresie podniesienia jakości 

programów studiów, podniesienia kwalifikacji kadry akademickiej oraz promowania działań 

projakościowych wśród społeczności akademickiej zrealizowano siedem działań, a jedno zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2018. Rada uznała zasadność podtrzymania części rekomendacji 

na kolejny rok (patrz Załącznik nr 4).  

Rekomendacje wydziałowe proponowane przez Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości 

Kształcenia realizowane były na poszczególnych wydziałach i odpowiednie sprawozdania powinny 

być prezentowane przez WZOJKi na marcowych posiedzeniach rad wydziałów. Informacja zwrotna 

z wydziałów będzie dostarczona do Biura RJK. 

 

 

Załączniki  

Załącznik nr 1 – Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2017 

Załącznik nr 2 – Ocena wykonania rekomendacji RJK w roku 2016 

Załącznik nr 3 – Podsumowanie prac zespołów Rady ds. Jakości Kształcenia dot. realizacji 
rekomendacji RJK w 2017 r. 

Załącznik nr 4 – Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości 
kształcenia na UAM w Poznaniu na 2018 r. 

 

Poznań, 19 lutego 2018 r. 

 

dr hab., prof. UAM Rafał Mól 

Przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia UAM 

http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia
http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia
http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/343781-ii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam.-uniwersytet-dobrych-praktyk.-przez-wspolprace-i-projekty-do-lepszego-ksztalcenia

