Poznań, 3.02.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK)
OD STYCZNIA 2014 DO GRUDNIA 2014

W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Rady ds. Jakości Kształcenia (w
terminach: 21.01.2014, 17.02.2014, 30.06.2014, 19.09.2014, 28.10.2014, 1.12.2014), oraz dwa
spotkania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (w terminach: 6.10.2014, 9.12.2014).
Dzięki działaniom RJK w roku 2014 zakończono piąty 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 na
przemian co 3 lata.
2) Przeprowadzono V edycję badania jakości kształcenia wśród nauczycieli akademickich,
doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów niestacjonarnych i
słuchaczy studiów podyplomowych, w terminie od 30 kwietnia do 15 lipca 2014 r.
Tegoroczna frekwencja była nieco niższa od zeszłorocznej – rekordowej i kształtowała się
następująco: nauczyciele akademiccy - 14% (626 osób), doktoranci - 13% (186 osób),
studenci stacjonarni - 19% (5262 osób), studenci niestacjonarni - 14% (1451 osób), słuchacze
studiów podyplomowych - 6% (87 osób). Wyniki ankiety zostały opracowane przez BRJK i
umieszczone

na

stronie

USZJK

w

grudniu

2014r.

(dostępne

pod

adresem:

https://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakoci-ksztacenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-nauam/badanie-jakoci-20132014 ). Opracowano także raport porównawczy wydziałów dla
badania dotyczącego studentów studiów stacjonarnych (dostępny pod adresem:
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/262146/porownanie-2009-2014.pdf ).
3) Opracowano nową wersję wydziałowego arkusza samooceny oraz przygotowano, na
podstawie wypełnionych przez wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK)
dokumentów, ogólnouniwersytecki raport – ANALIZA SWOT – dostępny na stronie USZJK:
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0017/262151/Analiza_SWOT.pdf .
4) Po 2 seriach pilotażowych, koordynowano przeprowadzenie pierwszej pełnej edycji
wydziałowych badań oceniających zgodność przypisania punktów ECTS z rzeczywistym
nakładem pracy studenta. Badania prowadzone są online za pomocą oprogramowania
„Cirrus”.
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II. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1) Sporządzono uproszczony wzór sylabusa przedmiotu dla studiów I i II stopnia oraz
jednolitych magisterskich, a także skróconą wersję instrukcji ułatwiającej wypełnienie
dokumentu. Dokument jest obecnie konsultowany z wydziałowymi zespołami ds. oceny
jakości kształcenia.
2) Opracowano projekt karty przedmiotu (sylabusa), która ma obowiązywać na studiach
III stopnia. Dokument jest obecnie konsultowany z wydziałowymi zespołami ds. oceny
jakości kształcenia.
3) Podjęto działania na rzecz opracowania systemu potwierdzania w UAM efektów
nieformalnego i pozaformalnego uczenia się. W chwili obecnej trwają prace nad projektem
uchwały w tym zakresie.
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) Przeprowadzono akcję promocyjną badania jakości kształcenia (banery, plakaty, ulotki,
mailing, spot reklamowy, artykuł w „Życiu Uniwersyteckim”, infografika, posty w mediach
społecznościowych).
3) Zmodernizowano stronę internetową Uczelnianego Systemu, tak aby była bardziej czytelna
dla

odbiorcy

oraz

zaktualizowano

znajdujące

się

na

niej

treści,

zob.

https://brjk.amu.edu.pl/ .
4) Utworzono nową zakładkę na stronie USZJK z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania
jakością kształcenia na UAM.
IV. SPOTKANIA/WYSTĄPIENIA
1) 22.01.2014 odbyło się spotkanie informacyjne, prowadzone przez prof. Marię Ziółek 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:
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/235059/Seminarium-dlaWZOJK_22_01_2014.pdf .
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2) 19.03.2014 odbyło się spotkanie prof. M. Ziółek z kierownikami studiów doktoranckich,
którego tematem było doskonalenie studiów doktoranckich, omówienie relacji pomiędzy
promotorami, promotorami pomocniczymi, instytucją i doktorantem. Materiały ze
spotkania dostępne są na stronie:
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/240841/seminariumv2-19.03.14-dlakierownikow-SD_UAM.pdf
3) W dniach 8-12.09.2014 mgr M. Brzezińska odbyła wizytę na Uniwersytecie Akureyri –
wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością kształcenia.
4) W dniach 24-26.09.2014 dr A. Kamisznikow wraz z ekspertką bolońską dr Dorotą
Piotrowską uczestniczyła w wizycie studyjnej w Glasgow Caledonian University, której
celem było zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie potwierdzania efektów uczenia się
stosowanymi na tej uczelni. W ramach wizyty miało miejsce spotkanie z prof. Ruth
Whittaker – autorką strategii w zakresie potwierdzania efektów uczenia się dla instytucji
szkolnictwa wyższego w Szkocji, a także recenzentką polskiego raportu referencyjnego.
5)

W dniu 16.10.15 dr A. Kamisznikow wystąpiła na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej z prezentacją na temat potwierdzenia w instytucjach szkolnictwa wyższego
efektów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się.

6) 1.12.2014 mgr M. Brzezińska zaprezentowała dobre praktyki z systemu zarządzania
jakością kształcenia w UAM podczas seminarium „Inspiracje”, odbywającego się w trakcie
Tygodnia Jakości Kształcenia organizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
7) W dniach 8-12.12.14 w ramach realizacji europejskiego projektu „ALIGN - Achieving and
checking the alignment between programs and qualification frameworks” dr A.
Kamisznikow uczestniczyła w szkoleniu w Dublinie, którego celem było zapoznanie
ukraińskich, rosyjskich oraz armeńskich partnerów projektu z zasadami dostosowywania
programów kształcenia do krajowych ram kwalifikacji.
8) W dniach 16.12.2014 i 18.12.2014 odbyły się spotkania w sprawie projektu EGRACON,
których celem było opracowanie: wspólnego wzorca zbierania danych dotyczących
przeliczania ocen oraz algorytmu przeliczania ocen stosowanego z tabelami rozkładu ocen.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia z 2014 roku.
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Załącznik nr 2 – Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia na rok 2015 dotyczące doskonalenia
jakości kształcenia na UAM.

Prof. UAM dr hab. Rafał Mól
Przewodniczący RJK
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