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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) 

OD STYCZNIA 2018 DO GRUDNIA 2018 

 

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

terminach: 22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 18 czerwca, 22 października, 19 listopada 

2018 r. 

 Dzięki działaniom RJK w roku 2018 zakończono dziewiąty cykl prac na rzecz doskonalenia 

jakości kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące zadania: 

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

1) Przeprowadzono IX 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 2018 r. 

Tegoroczna frekwencja utrzymała się na podobnym, zadowalającym poziomie i 

przedstawiała się następująco: studenci studiów stacjonarnych – 20% (w tej grupie liczba 

bezwzględna uczestników była nawet wyższa od zeszłorocznej o prawie 600 

respondentów), studenci studiów niestacjonarnych – 10%, doktoranci – 19%. Jedynie w 

grupie nauczycieli akademickich odnotowano znaczący spadek - 16% w porównaniu do 

25% w roku ubiegłym.  

2) W trakcie tegorocznej edycji badania jakości kształcenia po raz drugi 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 utrzymania 

zwiększonej liczby respondentów, którą odnotowano w roku ubiegłym. Tegoroczni 

zwycięzcy tej akcji powtórzyli rekordowe wyniki z zeszłego roku i osiągnęli prawie 50-

procentowy udział studentów w badaniu. W tym roku były to: Wydział Teologiczny i 

Wydział Biologii. Laureaci w pozostałych grupach to: Wydział Matematyki i Informatyki, 

Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Studiów Edukacyjnych. Wygrane środki mają 

zostać przeznaczone na cel służący jak najszerszej społeczności studenckiej wskazany po 

uzgodnieniach dziekanów z wydziałowymi Radami Samorządu Studentów. 

3) Wyniki badania jakości kształcenia zostały opracowane przez Biuro Rady ds. Jakości 

Kształcenia i umieszczone na stronie USZJK (wyniki dostępne są pod adresem: 

http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosci-ksztalcenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-

uam/badanie-jakosci-20172018 ). 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) Opracowano raport z arkuszy samooceny wydziałowej, stanowiący Załącznik nr 2 do 

sprawozdania. 

 

II. ZAPEWNIENIE I DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

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

poprawienia jakości kształcenia w jednostkach. Tematem konkursu było: „Doskonalenie 

systemowych rozwiązań poszerzania puli zajęć do wyboru. Zgłoszono 9 projektów z 8 

wydziałów. Laureatami konkursu zostali: Wydział Anglistyki z projektem "Zaprojektuj 

https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/
http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosci-ksztalcenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-uam/badanie-jakosci-20172018
http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosci-ksztalcenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-uam/badanie-jakosci-20172018
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program studiów swoich marzeń", Wydział Biologii z projektem „BiOptiMod Optymalizacja 

Systemu Wyboru Modułów na Wydziale Biologii", Wydział Teologii z projektem 

"Świadomie wybierać - odpowiedzialnie oferować". Informacja o konkursie dostępna jest 

na stronie:  

https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/364199-rozstrzygniecie-

konkursu-projakosciowego 

2) Przeprowadzono I edycję konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. kształcenia na 

studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia. Pierwsza edycja nie posiadała tematu 

przewodniego, tym samym wydziałowe społeczności studenckie otrzymały swobodę w 

zgłaszaniu swoich propozycji na najbardziej potrzebne z punktu widzenia studentów 

inicjatywy związane z podnoszeniem jakości kształcenia. Zaktywizowanie studentów 

poprzez włączanie ich w prace nad jakością kształcenia ma na celu podkreślenie i 

wskazanie, iż działania projakościowe powinny być podejmowane nie tylko dla studentów, 

ale co ważniejsze ze studentami. Zgłoszono projekty z 5 wydziałów. Laureatami konkursu 

zostali: Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt 

pt. „Student odbiorca i kreator kształcenia”; Rada Samorządu Studenckiego Wydziału 

Historycznego, projekt pt. „Dyskryminacja na uczelni – mit czy fakt?” oraz Rada Samorządu 

Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki, projekt pt. „WMI Speakers”. 

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie: 

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/rozstrzygniecie-konkursu-

projakosciowego-prorektora-uam-ds.-ksztalcenia-na-studenckie-inicjatywy-podnoszace-

jakosc-ksztalcenia  

3) Zespół KOJK z inicjatywy Prorektora UAM ds. kształcenia opracował scenariusz badania 

fokusowego dotyczącego nowej formy bloku zajęć przygotowujących doktorantów do 

pracy dydaktycznej. Badanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt małej liczby 

doktorantów chętnych do udziału w badaniu. 

4) Opracowano nowy wzór opisu przedmiotu (sylabusa). Zgodnie z Zarządzeniem nr 

209/2017/2018 Rektora UAM z dnia 11 maja 2018r. sylabus obowiązuje od 1 października 

2018r. Dostępny pod linkiem:  

https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/368947/Zaecznik-do-zarzdzenia-Nr-

209_2017_2018_Sylabus3.pdf 

5) Opracowany został wzór wydziałowej ankiety oceny nauczycieli akademickich. Zarządzenie 

w tej sprawie znajduje się pod linkiem: https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-

uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2016-2020-rok-akad.-20172018/zarzadzenie-nr-

24320172018-rektora-uam-z-dnia-19-lipca-2018-roku-w-sprawie-ankiet-wraz-z-zasadami-

ich-opracowywania,-przeprowadzania-oraz-publikowania-ich-wynikow 

6) Rozpoczęto realizację II edycji projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM”. Do końca stycznia 

2019 r. na kursy zapisało się 119 osób, które korzystają z oferty 15 kursów (o 2 kursy więcej 

niż w roku ubiegłym). Najczęściej zainteresowani zapisują się na kilka warsztatów. Na 

większość kursów limit miejsc wyczerpał się w ciągu pierwszych 3 tygodni od rozpoczęcia 

zapisów. Dla kilku kursów utworzono listy rezerwowe. Po przeprowadzeniu każdego 

warsztatu, tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym, wysyłana jest do uczestników danego 

warsztatu ankieta z prośbą o ocenę. Dotychczasowe oceny są w większości bardzo 

pozytywne. Informacja o warsztatach znajduje się pod linkiem: 

https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/364199-rozstrzygniecie-konkursu-projakosciowego
https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/364199-rozstrzygniecie-konkursu-projakosciowego
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/rozstrzygniecie-konkursu-projakosciowego-prorektora-uam-ds.-ksztalcenia-na-studenckie-inicjatywy-podnoszace-jakosc-ksztalcenia
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/rozstrzygniecie-konkursu-projakosciowego-prorektora-uam-ds.-ksztalcenia-na-studenckie-inicjatywy-podnoszace-jakosc-ksztalcenia
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/rozstrzygniecie-konkursu-projakosciowego-prorektora-uam-ds.-ksztalcenia-na-studenckie-inicjatywy-podnoszace-jakosc-ksztalcenia
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/368947/Zaecznik-do-zarzdzenia-Nr-209_2017_2018_Sylabus3.pdf
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/368947/Zaecznik-do-zarzdzenia-Nr-209_2017_2018_Sylabus3.pdf
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2016-2020-rok-akad.-20172018/zarzadzenie-nr-24320172018-rektora-uam-z-dnia-19-lipca-2018-roku-w-sprawie-ankiet-wraz-z-zasadami-ich-opracowywania,-przeprowadzania-oraz-publikowania-ich-wynikow
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2016-2020-rok-akad.-20172018/zarzadzenie-nr-24320172018-rektora-uam-z-dnia-19-lipca-2018-roku-w-sprawie-ankiet-wraz-z-zasadami-ich-opracowywania,-przeprowadzania-oraz-publikowania-ich-wynikow
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2016-2020-rok-akad.-20172018/zarzadzenie-nr-24320172018-rektora-uam-z-dnia-19-lipca-2018-roku-w-sprawie-ankiet-wraz-z-zasadami-ich-opracowywania,-przeprowadzania-oraz-publikowania-ich-wynikow
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/kadencja-2016-2020-rok-akad.-20172018/zarzadzenie-nr-24320172018-rektora-uam-z-dnia-19-lipca-2018-roku-w-sprawie-ankiet-wraz-z-zasadami-ich-opracowywania,-przeprowadzania-oraz-publikowania-ich-wynikow
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https://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne-20182019-ii-

edycja/wprowadzenie 

 

III. WARSZTATY/SPOTKANIA/KONFERENCJE 

1) 14 maja 2018r. w Sali Senatu UAM odbyło się podsumowanie pierwszej edycji 

„Dydaktycznych poniedziałków”. JM Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wraz z 

Prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beatą Mikołajczyk wręczyli prowadzącym 

warsztaty podziękowania za przeprowadzone zajęcia oraz wyrazili swoją wdzięczność za 

zaangażowanie tych osób we wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji 

dydaktycznych na poziomie akademickim. Odbyła się ponadto ogólnouniwersytecka 

debata „Jak doskonalić umiejętności dydaktyczne – potrzeby i rozwiązania na UAM”. 

Prezentacja podsumowująca I edycję Warsztatów Dydaktycznych jest dostępna pod 

linkiem: 

https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/358286/prezentaca_warsztaty_dyda

ktyczne.pdf  

2) 4 czerwca 2018r. odbyło się spotkanie wydziałowych zespołów ds. oceny jakości 

kształcenia (WZOJK), omawiano potrzebę zmodyfikowania wydziałowych ankiet oceny 

nauczycieli akademickich i przedyskutowano strukturę nowego wzoru tej ankiety. Ponadto 

omawiano problemy i dobre praktyki dotyczące organizowania wyboru przedmiotów w 

programach studiów oraz wydziałowe oferty zajęć o charakterze praktycznym. 

3) 18 października 2018r. na Politechnice Łódzkiej odbyło się V Ogólnopolskie Spotkanie 

Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia. Przewodnim tematem była nowa 

ustawa o szkolnictwie wyższym – Konstytucja dla Nauki. Nad jakością kształcenia w obliczu 

nowych przepisów dyskutowało ponad 50 przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski, w 

tym przedstawiciele Biura Rady ds. Jakości Kształcenia UAM w Poznaniu. Ustalono, że 

kolejne, VI Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia 

odbędzie się w roku 2019 na UAM w Poznaniu. 

4) 26 października 2018r. na Wydziale Chemii odbył się pierwszy „Dzień Kandydata UAM”. W 

wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Rady ds. Jakości Kształcenia w ramach 

stoiska Best Student Grant. Podczas tego wydarzenia pracownicy biura razem z laureatami 

pierwszej edycji konkursu Best Student Grant promowali program grantowy adresowany 

do najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. 

5) W dniach 4-5.12.2018r. odbyła się ogólnouniwersytecka konferencja III Dzień Jakości 

Kształcenia „Uniwersytet dobrych praktyk. Badania naukowe a jakość kształcenia”. 

Wydarzenie było współorganizowanej przez Radę ds. Jakości Kształcenia oraz Wydział 

Biologii. Środowisko uniwersyteckie dzięki temu wydarzeniu miało okazję wymienić się 

dobrymi praktykami w zakresie pracy akademickiej. Program konferencji obejmował 

dyskusję inauguracyjną z udziałem prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej. W konferencji udział 

wzięli Rektorzy UAM, przedstawiciele władz dziekańskich, nauczyciele akademiccy, 

pracownicy administracji, doktoranci oraz studenci. Pełna informacja o konferencji 

zamieszczona jest na stronie: 

https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/374058-iii-dzien-jakosci-

ksztalcenia-uam-juz-za-nami 

IV. INFORMACJA O WYKONANIU REKOMENDACJI RJK W 2018 ROKU  

https://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne-20182019-ii-edycja/wprowadzenie
https://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne2/warsztaty-dydaktyczne-20182019-ii-edycja/wprowadzenie
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/358286/prezentaca_warsztaty_dydaktyczne.pdf
https://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/358286/prezentaca_warsztaty_dydaktyczne.pdf
https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/374058-iii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam-juz-za-nami
https://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/content-brjk/374058-iii-dzien-jakosci-ksztalcenia-uam-juz-za-nami
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Rekomendacje RJK na rok 2018 zrealizowane zostały w zakresie przedstawionym poniżej i 

odpowiednie działania powinny być kontynuowane w 2019 r. lub w latach kolejnych jako działania 

ciągłe z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

Z działań zaplanowanych w zakresie podniesienia jakości programów studiów:  

 konsultowano z przedstawicielami WZOJK, WZZJK i Samorządu Studentów główne 

problemy związane z ofertami zajęć wybieralnych oraz zajęć o charakterze praktycznym. 

Odpowiednie działania zalecane dla rad programowych kierunków studiów lub zespołów 

dydaktycznych na wydziałach to dostosowanie ofert ww. przedmiotów przez: (a) 

zwiększenie ich liczby, (b) lepsze dopasowanie do specyfiki kierunku lub specjalności, (c) w 

niektórych przypadkach zmniejszenie puli zajęć do wyboru, aby uniknąć rozproszenia 

studentów na zbyt wiele przedmiotów (uniemożliwia uruchomienie wielu przedmiotów z 

oferty). Szczególnie trudnym do realizacji wydaje się lepsze dopasowanie przedmiotów, 

głównie dających przygotowanie praktyczne, do potrzeb rynku pracy. Wynika to z 

dynamicznych zmian na rynku pracy i nie nadążającymi za nimi zmianami w programach 

studiów. Należy poszukiwać rozwiązań skutkujących zwiększeniem elastyczności samych 

programów studiów lub umożliwieniem zdobywania przez studentów dodatkowych 

kompetencji poprzez kursy odbywające się oprócz zajęć objętych programami studiów. 

Dobre przykłady takich rozwiązań można znaleźć w realizowanych w UAM projektach 

finansowanych z dodatkowych źródeł zewnętrznych.  

 Kolejne zagadnienie: niska ocena programów kształcenia na studiach II stopnia i kwestia 

nie podejmowania tych studiów przez znaczącą część studentów wymaga głębszego 

badania, które aktualnie przygotowywane jest we współpracy z Parlamentem Studentów 

UAM. Realizacja w 2019 r. 

W zakresie rekomendacji dotyczących poprawy procesu kształcenia: 

 zebrano z wydziałów informację na temat wydziałowych ankiet oceniających nauczycieli 

akademickich. Z analizy tych danych z ostatnich trzech lat wynika, że ankietowej ocenie 

poddawanych jest co roku 70 – 100 % kadry akademickiej, a w ankietowaniu uczestniczy 

ok. 30 - 40 % studentów. Zwrotność ankiet oceniających nauczycieli akademickich jest 

więc wyższa w porównaniu ze zwrotnością ankiety ogólnouniwersyteckiej dot. studentów 

w badaniach jakości kształcenia 2017 - 2018.  

 Nie przeprowadzono analizy organizacji zjazdów i harmonogramów zajęć na studiach 

niestacjonarnych. Zadanie planowane do przeniesienia na kolejny rok. 

 Przeprowadzono jedynie wstępną analizę systemu rekrutacji na studia doktoranckie. 

System ten opierający się na wspólnych zasadach ogólnych umożliwiał różne rozwiązania 

na poszczególnych studiów doktoranckich na wydziałach, które były określone w 

załącznikach do uchwały rekrutacyjnej. Zasady rekrutacji były dostępne na stronach 

internetowych uczelni. W 2019 r. nowa rekrutacja doktorantów będzie dotyczyła szkół 

doktorskich. Należy w nowym systemie zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

jednoznacznych kryteriów oceny kandydatów podczas rekrutacji mimo tego, że rozmowa 

kwalifikacyjna zawiera element subiektywności. Doktoranci w badaniu ankietowym, w 

2018 r. dość dobrze ocenili sprawiedliwość i przejrzystość procedur rekrutacyjnych, gorzej 
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natomiast trafność dopasowania kryteriów kwalifikacyjnych (por. Załącznik nr 1). Brak 

stosowania jednoznacznych kryteriów rekrutacyjnych podnoszono w odwołaniach 

kandydatów od decyzji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Analiza danych z 2017 r. 

ujawniła, że wiele odwołań było nieuzasadnionych, jak wynika z argumentacji 

wydziałowych komisji rekrutacyjnych. 

W zakresie rekomendacji podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej: 

 Zorganizowano drugą edycję Warsztatów Dydaktycznych UAM. Biuro Rady ds. Jakości 

Kształcenia propagowało akcję „Dydaktycznych poniedziałków UAM”, zebrało ofertę 

kursów i warsztatów, przeprowadziło rejestrację uczestników i zorganizowało zajęcia, 

które rozpoczęły się w styczniu 2019 r. Informacja o II Warsztatach Dydaktycznych 

zamieszczono powyżej w części II pkt. 6 sprawozdania.  

 W 2018 r. nie organizowano szkoleń związanych z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK). 

Informacje dotyczące PRK dostarczano na bieżąco zainteresowanym wydziałom, które 

opracowywały nowe programy studiów. 

Rekomendacje odnoszące się do promowania działań projakościowych wśród społeczności 

akademickiej realizowano poprzez: 

 organizację V edycji Konkursu Prorektora ds. kształcenia na najlepsze projekty 

poprawienia jakości kształcenia w jednostkach oraz nowego konkursu Prorektora ds. 

kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia. Informację na temat 

tych konkursów przedstawiono powyżej w części II pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego 

sprawozdania. 

 Zorganizowanie III Dnia Jakości Kształcenia pod hasłem „Uniwersytet dobrych praktyk. 

Badania naukowe a jakość kształcenia”. Uczelniana konferencja odbyła się w Collegium 

Biologicum na Morasku. Informację przedstawiono powyżej w części III pkt. 5 

sprawozdania. 

 Przeprowadzono akcję „Liczymy ankiety”, która towarzyszyła IX Badaniu Jakości 

Kształcenia UAM. Akcja mocno aktywizuje studentów do wypełniania ankiety 

ogólnouniwersyteckiej. Wydziałowe rady samorządu studentów, które potrafiły najlepiej 

mobilizować studentów zostały wyróżnione nagrodami Prorektora ds. kształcenia. 

Informację przedstawiono w części I pkt. 2 sprawozdania. 

Rekomendacje wydziałowe proponowane przez Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości 

Kształcenia realizowane były na poszczególnych wydziałach i odpowiednie sprawozdania będą 

prezentowane przez WZOJK-i na posiedzeniach rad wydziałów. Informację z wydziałów zebrano w 

wydziałowych arkuszach samooceny – por. Załącznik nr 2. 

V. REKOMENDACJE RJK NA 2019 ROK 

Rada ds. Jakości Kształcenia rekomenduje na rok 2019 podejmowanie – zarówno na poziomie 

uczelni, jak i na poziomie wydziałów / instytutów – działań niezbędnych do dostosowania systemu 

kształcenia do warunków wynikających z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz do 

tworzonego aktualnie nowego Statutu UAM i innych wewnętrznych uregulowań dokumentów 

prawnych UAM, które powstaną odpowiednio do zapisów w nowym Statucie. Ponieważ prace nad 
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podstawowym dokumentem Uczelni jeszcze trwają, trudno jest określić rekomendacje szczegółowe. 

Jednak widoczne już w projekcie Statutu UAM zmiany: wprowadzenie poziomu organizacyjnego szkół 

dziedzinowych, odpowiednich rad ds. kształcenia, ujednolicenie systemu rad programowych 

kierunków studiów, utworzenie szkół doktorskich i inne sprawy uzmysławiają ogrom pracy 

organizacyjnej w 2019r. jaki stoi przed całym Uniwersytetem. 

RJK rekomenduje Wydziałom również diagnozowanie i rozwiązywanie najpilniejszych 

problemów stwierdzanych na poszczególnych wydziałach w zakresie jakości kształcenia. 

 

 

 

 

Załączniki  

Załącznik nr 1 – Raport podsumowujący wyniki badania ankietowego w roku 2018 

Załącznik nr 2 – Analiza wydziałowych arkuszy samooceny, edycja 2018 

 

 

 

Poznań, 15 lutego 2019 r.  

                                                                             

dr hab., prof. UAM Rafał Mól 

Przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia UAM 


