SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
ds. JAKOŚCI
Ś KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM
w okresie od lutego do grudnia 2010

POSIEDZENIE SENATU UAM
28.02.2011

Maria Ziółek

Przewodnicząca RJK

Podstawy prawne działania
Uczelnianego Systemu Zarządzania
Jakością Kształcenia (USZJK)


Dziennik Ustaw nr 164
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
g z dnia 12 lipca
2007 r. § 3.1. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości







Uchwała nr 126/2010 Senatu Uniwersytetu im
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego
Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Zarządzenie Nr 131/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama
g 2010 r. w sprawie
p
powołania
p
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 lutego
Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK)
Zarządzenie Nr 130/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 lutego 2010 r.
r w sprawie określenia
szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych
komisji ds. jakości kształcenia

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
KSZTAŁCENIA (UAM)

UCZELNIANA RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Komisja ds. Oceny
Jakości Kształcenia

((KZJK))

((KOJK))

DS JAKOŚCI
WYDZIAŁOWE KOMISJE DS.
KSZTAŁCENIA
Zespół ds.
zapewnienia jakości
k ś
kształcenia

(WZZJK)

(WKJK)

Zespół ds.
ds oceny
jakości kształcenia

(WZOJK)

Biuro Rady ds. Jakoścci Kształce
enia

Komisja ds.
Zapewnienia
p
Jakości Kształcenia

(RJK)

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
KSZTAŁCENIA (UAM)
Prorektor ds. kształcenia – nadzór nad funkcjonowaniem
s stem
systemu

RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący – pełnomocnik rektora ds. zarządzania jakością kształcenia

Komisja ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
8.

Przewodniczący senackiej Komisji ds.
ds
Kształcenia
Przewodniczący rektorskiej Komisji ds.
Studentów
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu
ECTS
Pełnomocnik Rektora ds. Systemów
Informatycznego Zarządzania Uczelnią
Pełnomocnik Rektora ds. LLL
Pełnomocnik Rektora ds. Programu
LLP Erasmus
Pełnomocnik Rektora ds.
Multimedialnych Technik Kształcenia
Ki
Kierownik
ik Działu
D i ł Nauczania
N
i

Komisja ds. Oceny Jakości
Kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.
5
6.
7.

Pełnomocnik rektora ds. oceny
jakości kształcenia
Członek – pracownik naukowo
- dydaktyczny
Członek – pracownik naukowo
– dydaktyczny
Członek – pracownik naukowo –
dydaktyczny
Koordynator ds
ds. ankiet
Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel doktorantów

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
KSZTAŁCENIA (UAM)
WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Zespół ds. zapewnienia
jakości kształcenia:
Prodziekan właściwy
ds. kształcenia przewodniczący
2. Członkowie:
a) koordynatorzy działań
na rzecz jakości
kształcenia
b) inne osoby wskazane
przez dziekana
1.

Zespół ds. oceny jakości
kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Przewodniczący
Trzech nauczycieli
akademickich (w tym 1
adiunkt)
Przedstawiciel
studentów
Przedstawiciel
doktorantów
Inne osoby wskazane
przez dziekana

Wymogi wynikające ze Strategii
Rozwoju UAM na lata 2009-2019
Cel strategiczny 2 – Najwyższa Jakość Kształcenia
2 1 Wprowadzenie wewnętrznego systemu oceny i zapewnienia jakości
2.1.
kształcenia - do końca 2010
2.2. Uporządkowanie zasad organizacyjnych i programowych na trzech
poziomach studiów (część zadań do końca 2010, inne do końca
ę w systemie
y
ciągłym)
ąg y )
2011 i część
2.3. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
– zasady opracowane do końca 2010
2.4. Zróżnicowanie i zwiększenie oferty i trybów studiów (zadania terminowe i
ciągłe)
2.5. Kształtowanie sylwetki absolwenta
2.6. Wspieranie samodzielności studentów I i II stopnia

Uczelniany
y System
y
Zarządzania
ą
Jakością
ą
Kształcenia (USZJK) na UAM
- jak ma działać ????????



DYLEMATY

„Dwa niebezpieczeństwa
zagrażają światu:
brak porządku i jego nadmiar”

/Paul Valery/

©

Patrick Sanders, prhsuk@yahoo.co.uk

Kalendarium działań

I. Prace nad opracowaniem jednolitych dla całej uczelni
procedur służących
p
ą y zapewnieniu
p
i doskonaleniu jjakości
kształcenia
II. Spotkania informacyjne RJK
III. Przygotowanie wytycznych do arkusza oceny stanu
wyjściowego jakości kształcenia na wszystkich wydziałach
UAM
IV Dyskusja nad wytycznymi do arkusza oceny i jego
IV.
zatwierdzenie
V. Przygotowanie propozycji ogólnouniwersyteckiej ankiety
studenckiej sprawdzającej jakość kształcenia
VI. Dyskusja nad ankietą studencką i jej zatwierdzenie
VII. Powołanie wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia
VIII Opracowanie
VIII.
O
i i uruchomienie
h i i strony iinternetowejj
IX. Spotkania informacyjne dla wydziałowych komisji ds. jakości
kształcenia w zakresie oceny stanu wyjściowego i dalszych
działań doskonalących jakość kształcenia
X. Konferencja dla RJK i wydziałowych komisji ds. jakości
p j
p
procedur zapewnienia
p
jjakości
kształcenia dot. europejskich
kształcenia, ram kwalifikacji, programów studiów opartych na
efektach uczenia się (z udziałem ekspertów zewnętrznych)
XI. Prace wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia
– uzupełnienie arkusza oceny stanu wyjściowego jakości
kształcenia
XII. Przeprowadzenie ankiety studenckiej
XIII. Opracowanie raportu SWOT na podstawie arkusza oceny
stanu wyjściowego jakości kształcenia
XIV. Opracowanie wyników arkuszy i ankiety studenckiej
XV. Opracowanie planu naprawczego
XVI. Przeprowadzenie szkoleń na wydziałach (obowiązkowe
dla wszystkich nauczycieli akademickich i administracji w
dziekanacie) w zakresie opisu programu studiów i przedmiotów
na bazie efektów uczenia się i zgodnie z ramami kwalifikacji
XVII. Raport z działań RJK

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

2010

I

Miesiąc

Rok
Wyszczególnienie etapów i zadań

KOORDYNACJA
DZIAŁAŃ
KZJK
RJK
RJK
RJK
KOJK
RJK
Władze wydziałów
BRJK
RJK
BRJK

ZOJK
KOJK
ZOJK
BRJK
KZJK
RJK

RJK

Uki
Ukierunkowania
k
i prac
Prace organizacyjne
Comiesięczne spotkania RJK
• Samokształcenia, dyskusje, opracowania założeń
organizacyjnych i procedur badania jakości

Opracowanie i uruchomienie strony
internetowej (http://brjk.amu.edu.pl/)
Opracowanie
O
i procedur
d zapewniania
i i i
doskonalenia jakości kształcenia
Seminaria informacyjne dla WZOJK i
całego środowiska akademickiego

*

(13.04.2010; 27.04.2010 i 2.12.2010)

Szkolenia z udziałem ekspertów
zewnętrznych

*

(07.05.2010 i 21.06.2010)

Badania jakości
Opracowanie i przeprowadzenie
ogólnouniwersyteckiej ankiety studenckiej
oceniającej jakość kształcenia na UAM
Opracowanie wydziałowych arkuszy
samooceny
Opracowanie wyników w/w badań i
przeprowadzenie
p
p
analizyy SWOT
Opracowanie propozycji działań na rzecz
doskonalenia jakości kształcenia na
poziomie
i i centralnym
l
i wydziałowym
d i ł

Badania jakości kształcenia –
pierwszy cykl badań

Badanie stanu
aktualnego:
1) Ankiety studenckie
2) Wydziałowe arkusze
oceny

Wdrożenie zmian:
1) Działania wydziałowe
2) Działania centralne

Planowanie zmian i
publikowanie planów:
1) Rekomendacje RJK i
kalendarz działań
2) Rekomendacje WZOJK i
kalendarz działań

Dokumenty
y opracowane
p
przez RJK










Raport z badań jakości kształcenia na UAM prowadzonych za
pomocą ankiet studenckich (zamieszczony na stronie USZJK w
grudniu 2010)
Streszczenie w/w raportu (zamieszczone na stronie USZJK w
styczniu 2011)
Raporty z badania jakości kształcenia obejmujące ocenę własną
wydziałów (przesłane do dziekanów i WZOJK)
Streszczenie w/w raportów (zamieszczone na stronie USZJK w
styczniu 2011)
Rekomendacje Rady ds.
ds Jakości Kształcenia dot.
dot
doskonalenia jakości kształcenia na UAM (zamieszczone na
stronie USZJK w styczniu 2011)

ANALIZA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

Przykład korelacji efektów kształcenia dla całego programu z efektami kształcenia dla przedmiotów

Wydział X Kierunek Y

•
•
•
•
•
•

•

Liczba przedmiotów: 25
Efekty kształcenia dla
programu studiów:
1a:i – Student zna
2a:d – Student
rozumie
3a:i – Student ma
umiejętność
Interpretacja:
p
j
Długość słupka
odpowiada liczbie
przedmiotów, na
których realizowany jest
dany efekt kształcenia.
Min 0 - Max 25

ANALIZA OCENIANIA – przykład dla studiów I stopnia
II. 3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I
stopnia dla kierunku/specjalności
ą
oceny z pracy dyplomowejj i
(z wyłączeniem
egzaminu licencjackiego)

II. 4. Zestawienie ocen z prac dyplomowych –
licencjackich
j
dla kierunku/specjalności

ANALIZA OCENIANIA – przykład dla studiów II stopnia
II.

METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA
3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I stopnia
dla kierunku/specjalności (z wyłączeniem oceny
z pracy dyplomowej i egzaminu licencjackiego)

II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA
4. Zestawienie ocen z prac dyplomowych –
li
licencjackich
j ki h dla
dl kierunku/specjalności
ki
k /
j l ś i

Plany działań wynikające z
pierwszego cyklu badania jakości
kształcenia na UAM – przykład rekomendacji
PROPONOWANE DZIAŁANIA
CEL
POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW /
POZIOM CENTRALNY
INSTYTUTÓW)
Określenie strategii kształcenia Przygotowanie dokumentu przedstawiającego
w jednostkach.
strategię kształcenia w jednostce.
1) Opracowanie w każdej jednostce przynajmniej Uchwała Senatu
Weryfikacja opisów
programów kształcenia pod
jednego wzorcowego programu studiów
kątem zgodności efektów
zgodnego z zasadami opisów efektów
kształcenia opisanych dla
kształcenia oraz form kształcenia i oceniania
całego programu z efektami
(wg Krajowych Ram Kwalifikacji, które będą
kształcenia opisanymi dla
wdrożone po wprowadzeniu nowelizacji
przedmiotów.
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Działanie to będzie poprzedzone seminariami
konsultacyjnymi i warsztatami
warsztatami. Termin
realizacji będzie uzależniony od terminu
seminariów i warsztatów.
2) Weryfikacja konstrukcji programów pod kątem
stopnia trudności i logicznej sekwencji
zdobywanych kompetencji na wszystkich
kierunkach/specjalnościach.

Propozycje RJK dot. działań
centralnych w semestrze letnim
2010/11
• Uchwała Senatu / Zarządzenia Rektora
• Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet
studenckich (adresowanych też do
studentów zaocznych i słuchaczy studiów
podyplomowych), pracowników naukowonaukowo
dydaktycznych (poprzez USOS)
• Przeprowadzanie
d
i seminariów
i
ió
konsultacyjnych i warsztatów dot. budowy
programów
ó studiów
dió w oparciu
i o efekty
f k
kształcenia

Propozycje RJK dot. działań
wydziałowych
d i ł
h w semestrze lletnim
i
y 2011/12
2010/11 i zimowym
Wydziały autonomicznie decydują o priorytetach
działań podnoszących jakość kształcenia biorąc
pod uwagę rekomendacje RJK i własne analizy
Ze względu na terminy wynikające z nowej
Ustawy Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lutego
2011 konieczne jest:
informowanie (szkolenie) społeczności
akademickiej na wydziałach nt. tworzenia
programów studiów w oparciu o efekty
kształcenia i doboru metod nauczania i oceny

Propozycje RJK dot. działań
wydziałowych
d i ł
h w semestrze letnim
l
i
y 2011/12
2010/11 i zimowym
•

Przygotowanie strategii kształcenia w jednostce

•

Pełne wdrożenie USOSa i uzupełnienie wszystkich danych
informacyjnych zgodnie z rekomendacjami RJK

•

Powołanie rad p
programowych
g
y

•

Opracowanie jednego programu I i jednego II stopnia w oparciu o
efekty kształcenia i wszystkie elementy zawarte w przewodniku
ECTS oraz Krajowych Ramach Kwalifikacji
(Seminaria informacyjne dla rady programowej i prowadzących
zajęcia. Rada programowa będzie także pilotowała wdrożenie
p og am P
programu.
Przygotowane
goto ane p
programy
og am będą wzorcami
o cami dla kolejn
kolejnych
ch
opracowywanych w późniejszym terminie).

•

Sprawdzenie prawidłowości przypisania punktów ECTS dla
jednego programu studiów (jednego rocznika) w sem. letnim

Cykl seminariów szkoleniowo-konsultacyjnych
nt. Krajowych
j
y Ram Kwalifikacji
j (KRK)
(
) i systemu
y
budowy programów studiów na bazie efektów
kształcenia
przeznaczony szczególnie dla
członków wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia,
wydziałowych zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia, członków
wydziałowych
y
y Rad Programowych,
g
y , lub innych
y osób (entuzjastów)
(
j
)
wskazanych przez dziekana, które przygotują wzorcowy program
studiów i będą instruktorami na wydziałach w zakresie nowego podejścia
do budowy programów studiów
Seminaria obejmą 5 spotkań 1,5 godzinnych, które odbywać się będą
w marcu i kwietniu 2011,
2011 w poniedziałki,
poniedziałki w Sali XVII Collegium Minus,
Minus
w godzinach 17:00 -18:30
WYDANIE CERTYFIKATU PO EWALUACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wstępny plan seminariów
1. Wprowadzenie – prof. dr hab. Krzysztof Krasowski

Informacja nt. nowej Ustawy PSW – prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Krajowe Ramy Kwalifikacji – prof. dr hab. Maria Ziółek
2. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia i zgodnie z
systemem Krajowych Ram Kwalifikacji – prof. dr hab. Maria Ziółek
3 Przyporządkowanie punktów ECTS do efektów kształcenia i tworzenie
3.
sylabusa przedmiotu – prof. dr hab. Ewa Kraskowska
Mobilność studentów i pracowników – dr Iwona Borkowska
4. Uczenie się przez całe życie (LLL) – prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
E-learning
g – dr Małgorzata
g
Miranowicz
5. Warsztaty dla ‘trenerów’

Dziękuję za uwagę

