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RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OBEJMUJĄCEGO OCENĘ WŁASNĄ WYDZIAŁÓW UAM W ROKU 2018 

 

WSTĘP  

Zgodnie z punktem II Zarządzenia nr 243/2017/2018  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ankiet z 

zasadami ich opracowania, przeprowadzania oraz publikowania ich wyników, w 2018r. wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia zostały poproszone 

po raz czwarty w cyklu dwuletnim o wypełnienie do końca października 2018r. arkuszy samooceny zgodnie z kwestionariuszem przygotowanych przez Radę 

ds. Jakości Kształcenia.  

Celem Arkusza samooceny w roku 2018 było pozyskanie informacji na temat działań projakościowych prowadzonych na wydziałach, a także ankiet 

oceniających nauczycieli akademickich prowadzonych w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018. Poniższa analiza uwzględnia wyniki 

pochodzące z piętnastu wydziałów UAM. Zebrane uwagi mają charakter wniosków ogólnych.  

Co roku RJK rekomenduje wydziałowym zespołom ds. oceny jakości kształcenia zdiagnozowanie we własnym zakresie najpilniejszych problemów do 

rozwiązania na poziomie wydziału dotyczących jakości kształcenia (zalecana liczba – do 3 problemów) i zaproponowanie odpowiednich działań naprawczych. 

Ze względu na swoją autonomię, jak i specyfikę wydziały w odmienny sposób podchodzą do diagnozy problemów i działań naprawczych w zakresie jakości 

kształcenia. Potwierdzają to treści zawarte w tegorocznych arkuszach samoooceny. Na niektórych wydziałach działania są bardzo rozbudowane i obejmują 

wiele aspektów kształcenia, podczas gdy na innych ograniczają się do powtórzenia rekomendacji ogólnouczelnianych. Co zrozumiałe, podejmowane działania 

projakościowe na wydziałach są bardzo różnorodne. Wśród powtarzających się rekomendacji wskazać można: analizę wyników egzaminów, analizę prac 

dyplomowych i ocen z egzaminu dyplomowego, zwiększenie liczby zajęć do wyboru, podniesienie liczby respondentów w ankiecie oceniającej jakość 

kształcenia. 

W przypadku ankiet oceniających nauczycieli akademickich mamy następujące informacje: 

 Zwrotność ankiet na wydziałach wynosi od 20% do maks. 60% (średnio ok. 30-40%) 

 Badaniem objętych jest od 70% do 100 % nauczycieli akademickich  

 Wszystkie ankiety prowadzone są on-line poza jednym wydziałem.  

Zestawienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych na wydziałach oraz dane dot. ankiet oceniających nauczycieli akademickich znajduje się w Tabeli 

poniżej.  
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Wydział 
Ciekawe inicjatywy wydziałowe,  

warte polecenia i upowszechnienia w UAM 
Uwagi dot. rekomendacji 

/inne uwagi 

Uwagi dot. wydziałowych / 
instytutowych ankiet 

oceniających nauczycieli 
akademickich 

 

Wydział 
Anglistyki  

 Analiza wyników egzaminów. 
 Analiza 12 wybranych prac dyplomowych (wraz z recenzjami). 
 Analiza ocen absolwentów (średnia, ocena z pracy, ocena z 

egzaminu dyplomowego). 
 Analiza oczekiwań studentów zaocznych. 
 

Wiele rekomendacji i podejmowanych 
działań przybiera formę działań 
ciągłych. 

Oceniano 100% kierunków; 
zwrotność ankiet ok. 30% 
studentów 

Wydział Biologii   Stworzenie nowej listy modułów do wyboru po wcześniejszej 
analizie przez WZZJK ostatnich pięciu lat. Dokonano redukcji do 
148 przy uwzględnieniu preferencji studentów. 

 Wprowadzenie systemu ankietyzacji w trybie ciągłym, po 
każdorazowym zakończeniu realizacji przedmiotu (pracownicy i 
doktoranci mogą się zapoznać z oceną prowadzonych przez 
siebie zajęć w systemie USOS). 

 Umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w kolejnych edycjach 
Szkoły Tutorów Akademickich, czego efektem jest 
wprowadzenie na WB tutoringu, jako spersonalizowanej 
metody edukacji.  

 Zainicjowano cykl seminariów dydaktycznych, których celem 
jest doskonalenie jakości kształcenia. Pierwsze seminarium 
dydaktyczne WB odbyło się pod hasłem „Sztuka motywacji i 
skutecznego kształcenia w uczelni” (17.11.17). 

 W uruchomionym na WB w roku akademickim 2017/2018 
nowym interdyscyplinarnym programie studiów doktoranckich 
realizowanym w języku angielskim znalazły się dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje miękkie i przedsiębiorczość, w 
tym wykłady prowadzone przez naukowców z zagranicy.  

Rekomendacje i odpowiednie 
działania mają bardzo konkretny 
charakter wpływający na różne 
aspekty jakości kształcenia. 

Oceniano 93,3% pracowników; 
zwrotność ankiet – 20,2% 
studentów 
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 Liczne programy stażowe. W 2017/2018 i 2018/2019 studenci 
studiów II stopnia mogą brać udział w kilku projektach 
współfinansowanych przez EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), służących 
poprawie szans studentów na rynku pracy.  

 Wydział Biologii, wspólnie z pięcioma Wydziałami z Kampusu 
Morasko, realizuje projekt „Zintegrowane Centrum Podnoszenia 
Kompetencji - program podnoszenia kompetencji 
dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu” w ramach konkursu 1/Kadra/POWER/3.4/2016.  

 Nauczyciele akademiccy zaangażowani w poprawę jakości 
kształcenia typowani są przez Dziekana do nagród rektorskich za 
osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. 

 

Wydział Chemii   Realizacja projektu HighChem – interdyscyplinarne i 
międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia 
współpracy międzysektorowej (PO WER)  – zwiększenie liczby 
zajęć specjalistycznych (w tym warsztatów wspomagających 
rozwój kompetencji miękkich). 

 

Wskazano 7 rekomendacji w 2017 
roku (zrealizowane) oraz 7 w roku 
bieżącym. Rekomendacje i 
odpowiednie działania mają bardzo 
konkretny charakter wpływający na 
różne aspekty jakości kształcenia. 

Oceniono powyżej 90% 
pracowników; zwrotność 
ankiet – powyżej 40% 
studentów 

Wydział Filologii 
Polskiej i 
Klasycznej  

 Kompleksowa diagnoza sytuacji studentów wydziału. 
 „Akcja integracja” – działanie nakierowane na polepszenie 

sytuacji studentów z niepełnosprawnościami. 
 Konsultacje z Radą Absolwentów Wydziału dotyczące wielu 

aspektów jakości kształcenia. 

Bardzo szczegółowy raport, 
wyodrębniono inicjatywy i działania 
każdego instytutu. 
Najbardziej kompleksowe w UAM 
ujęcie w konkretnych działaniach 
problematyki jakości kształcenia. 
 

Oceniono 79%-100% 
pracowników; zwrotność 
ankiet ok. 20% studentów 

Wydział Fizyki   Wprowadzono obowiązkowe startowe zajęcia dla doktorantów 
w formie asystentury w pierwszym semestrze studiów III 
stopnia. Raport promotora z hospitacji tych zajęć jako warunek 
zaliczenia dydaktyki doktorantowi. 

Część rekomendacji i działań 
nakierowanych na rozwiązanie 
podstawowych kwestii związanych z 
jakością kształcenia. 

Oceniono 87% pracowników; 
zwrotność ankiet – 32,1% 
studentów 
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 Przygotowano pełną ofertę dydaktyczną w j. angielskim dla 
nowego kierunku pod nazwą PAMED na drugim stopniu 
studiów. 

 

Wydział Nauk 
Geograficznych 
i Geologicznych  

 Wprowadzenie ścieżki studiowania przez badania empiryczne 
oraz studia II stopnia o charakterze badawczym. 

Rekomendacje i odpowiednie 
działania mają bardzo konkretny 
charakter wpływający na różne 
aspekty jakości kształcenia. 

Oceną objęto 269 nauczycieli 
akademickich, zwrotność 
ankiet podano jako 4781 
ankiet na 270 studentów 
(zapis ten mówi 
prawdopodobnie o liczbie 
odpowiedzi na pytania w 
ankietach – surowe dane z 
USOSa) 
 

Wydział 
Historyczny  

 Wsparcie warsztatowe dla studentów, doktorantów oraz 
nauczycieli akademickich z zakresu wybranych metod 
badawczych jako metod dydaktycznych szkoły wyższej. 

 Upowszechnianie działań związanych z dbałością o jakość 
kształcenia – galeria osiągnięć dydaktycznych i dydaktyczno-
naukowych pracowników naukowo-dydaktycznych WH UAM, 
doktorantów oraz studentów; prezentacja kluczowych 
wydarzeń (badań terenowych; objazdów naukowych; 
konferencji; ogólnouniwersyteckich, wydziałowych i 
instytutowych inicjatyw popularyzujących naukę, a także 
przeprowadzonych warsztatów). 

 Rekomendacje w instytutach (na rok 2018) dotyczą m.in. analizy 
prac dyplomowych (badanie jakościowe, analiza średnich ocen), 
badania osiągalności efektów kształcenia oraz doskonalenia 
systemu ankietyzacji i hospitacji. 

Liczba rekomendacji jest różna w 
odniesieniu do poszczególnych 
instytutów – w większości jednostek 
opracowano osobne tabele z 
uszczegółowionym opisem działań. 
Osobne działania zdefiniowano dla 
Wydziałowego Zespołu m.in. Oceny 
Jakości Kształcenia (doskonalenie 
programów kształcenia, doskonalenie 
umiejętności dydaktycznych kadry, 
wdrożenie systemu badania 
osiągalności efektów kształcenia i 
doskonalenie polityki informacyjnej w 
zakresie jakości kształcenia). Instytut 
Historii (największa jednostka 
wydziału) – wskazano 5 rekomendacji 
w 2017 roku (zrealizowane) oraz 5 w 
roku bieżącym. 
 

Oceną objęto powyżej 80 % 
nauczycieli; wysoka zwrotność 
ankiet studenckich – powyżej 
60 % 
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Wydział 
Matematyki i 
Informatyki  

 W ramach projektu „Ready2Work” odbywają się na wydziale 
warsztaty interdyscyplinarne (także dotyczące umiejętności 
miękkich) realizowane w zespołach składających się ze 
studentów wszystkich kierunków, a także warsztaty dla trzech 
profili zawodowych – matematyk, informatyk oraz nauczyciel. 

Wskazano 3 rekomendacje w 2017 
roku (zrealizowane) oraz 3 w roku 
bieżącym – m.in.: zwiększenie liczby 
zajęć do wyboru (wykłady), 
podniesienie liczby respondentów w 
ankiecie oceniającej jakość 
kształcenia. 

Wszyscy nauczyciele 
akademiccy objęci byli oceną 
ankietową. Zwrotność ankiet 
znacząco zwiększono w 
2017/2018: w semestrze 
zimowym – 19,7 %, w 
semestrze letnim – 10,03 %  
(w poprzednim roku było 
odpowiednio 5,04 % i 4,46 %) 
 

Wydział Nauk 
Politycznych i 
Dziennikarstwa  

 Rozpoczęcie projektu „Science shop” – wdrożeniowe prace 
dyplomowe indywidualne i zespołowe przygotowane na 
zlecenie niekomercyjnych instytucji zewnętrznych. 

 Wprowadzenie nowych przedmiotów fakultatywnych 
przeznaczonych dla studentów działających w mediach 
studenckich. 

 

Wskazano 5 rekomendacji w 2017 
roku (zrealizowane) oraz 5 w roku 
bieżącym w większości kontynuacja i 
uszczegółowienie rekomendacji z 
poprzedniego roku. 

Oceną byli objęci wszyscy 
nauczyciele akademiccy. 
Zwrotność ankiet – ponad 38% 
studentów.  

Wydział Nauk 
Społecznych   

Brak danych Wskazano 2 rekomendacje w 2017 
roku (zrealizowane) oraz 2 w roku 
bieżącym, ich realizacja została 
zawieszona: „Ze względu na zmiany 
struktury uniwersytetu wynikające z 
ustawy 2.0 wydziałowe prace 
związane z podnoszeniem jakości 
kształcenia zostały wstrzymane”. 
 

Brak danych. Podano tylko 
liczbę studentów i 
pracowników, którzy powinni 
wziąć udział w ankiecie, nie 
oszacowano jej zwrotności. 

Wydział 
Neofilologii 

 Promowanie i powszechne stosowanie Otwartego Systemu 
Antyplagiatowego (OSA) oraz innych zasad składania i 
archiwizacji prac dyplomowych, określonych przez system APD. 
Promotorzy posiadają instrukcje korzystania z tego systemu 
oraz interpretacji i analizy danych wykazanych w raporcie z OSA. 

Część rekomendacji i działań 
nakierowanych na rozwiązanie 
podstawowych kwestii związanych z 
jakością kształcenia. Część 
rekomendacji i podejmowanych 
działań przybiera formę działań 
ciągłych. 

Większość nauczycieli 
oceniana dwukrotnie w ciągu 
roku. Ocenie permanentnej, 
co semestr, podlegają wszyscy 
nauczyciele (100%) 
odbywający jakiekolwiek 
zajęcia. Zwrotność ankiet – 
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 Prowadzenie akcji i spotkań informacyjnych (szczególnie dla 
studentów pierwszego roku wszystkich specjalizacji studiów 
licencjackich i magisterskich) odnośnie regulaminu studiowania, 
akademickiego sovoir vivre, przestrzegania praw autorskich w 
sporządzaniu prac zaliczeniowych lub dyplomowych. 

 Edukacja w zakresie odpowiedniego poziomu kultury językowej 
w formułowaniu swoich komentarzy w ankietach oceniających 
zajęcia oraz wykładowców. 

 Poszerzenie oferty seminariów dydaktycznych dla doktorantów 
IFG. Nową ofertą IFG kierowaną do nauczycieli języków obcych 
są warsztaty dla nauczycieli i lektorów języków obcych. 

 Wynagradzanie pracowników za ponadetatową aktywność jest 
możliwa w ramach wynagrodzenia motywacyjnego. 

 Prace (w toku) nad diagnozowaniem problemów związanych z 
ofertą zajęć do wyboru, zajęć o charakterze praktycznym oraz 
problemów wynikających z niższej oceny programów 
kształcenia na studiach II stopnia w porównaniu ze studiami I 
stopnia. 

 

37,25% studentów w sem. 
zim., 30,12% w sem. letnim. 

Wydział 
Pedagogiczno – 
Artystyczny w 
Kaliszu 

 Zorganizowanie wydziałowej konferencji „ABC jakości 
kształcenia. 

 Przygotowanie teledysku projakościowego, (zaangażowanie w 
tę inicjatywę studentów i doktorantów, m.in. Koła Naukowego 
Młodych Arteterapeutów. 

 Opracowanie interaktywnego „Słownika jakości kształcenia” 
 

Wskazano 5 rekomendacji w 2017 
roku (zrealizowane) oraz 5 w roku 
bieżącym w większości kontynuacja i 
uszczegółowienie rekomendacji z 
poprzedniego roku. 

Oceną objęto 29% nauczycieli 
akademickich. Zwrotność 
ankiet – 27% studentów. 

Wydział Prawa i 
Administracji  

 Regularne spotkania WZOJK z organizacjami samorządu 
studentów obu stopni studiów i doktorantów. 

Różnorodność podejmowanych 
działań. Wiele rekomendacji i 
podejmowanych działań przybiera 
formę działań ciągłych. 

Ankietowaniu poddano 100% 
etatowych nauczycieli 
akademickich. Oceniano 
wszystkie kierunki studiów. 
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 Zwiększenie liczby prac magisterskich z elementem badawczym 
(badania własne studenta) w zakresie tematów prowadzonych 
przez pracowników naukowych. 

 Podjęcie wydziałowej dyskusji o zmianie rozkładu egzaminów i 
zaliczeń w ostatnich semestrach studiów. 

 Podjęcie wydziałowej dyskusji o zakresie wymagań 
egzaminacyjnych, formach egzaminów oraz zasadności 
eliminacji pytań testowych. 

 Popularyzacja idei promotorów pomocniczych. 
 Organizowanie wydziałowych spotkań studentów z wybitnymi 

praktykami, funkcjonującymi w obrębie różnych korporacji 
prawniczych. 

 

Wyniki ankiet są uwzględniane 
w ocenie okresowej 
nauczyciela akademickiego. 

Wydział 
Studiów 
Edukacyjnych 

 Kontynuacja szkoleń i warsztatów skierowanych dla studentów 
„Kultura studiowania”; „Etyczne aspekty pisania prac 
zaliczeniowych, dyplomowych i innych”; „Prawo autorskie”  

 Wprowadzenie do programów studiów 30% zajęć do wyboru  
 Zwiększenie indywidualizacji programu studiów III stopnia oraz 

zwiększenie oferty zajęć rozwijających warsztat badacza oraz 
warsztat nauczyciela akademickiego  

 Przeprowadzenie hospitacji nauczycieli akademickich i 
doktorantów nastawione na udzielanie wsparcia w zakresie 
realizacji nowych metod zajęć dydaktycznych oraz oceny 
studentów ( z uwzględnieniem kompetencji dot. wiedzy, 
umiejętności oraz postaw prospołecznych)  

 Prowadzenie działań nastawione na udzielanie wsparcia 
nauczycielom akademickim i doktorantom w zakresie realizacji 
nowych metod zajęć dydaktycznych oraz oceny studentów ( z 
uwzględnieniem kompetencji dot. wiedzy, umiejętności oraz 
postaw 

Różnorodność podejmowanych 
działań. Wiele rekomendacji i 
podejmowanych działań przybiera 
formę działań ciągłych. 
Na bieżąco omawiane są wyniki 
hospitacji zajęć.  

Nie podano % ocenianych i 
oceniających, tylko dane 
liczbowe  
Ankietowaniu poddano 
wszystkie prowadzone zajęcia, 
nie tylko przez pracowników 
etatowych ale i tzw. osoby z 
zewnątrz. Oceniano wszystkie 
kierunki i specjalności, także 
na studiach doktoranckich. 
Informacje dot. oceny 
nauczycieli akademickich 
podawane są do wiadomości 
wszystkich, zamieszczane 
także na stronach 
wydziałowych. Raporty 
otrzymują też kierownicy 
zakładów / jednostek  
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Wydział 
Teologiczny 

 WZOJK dokonał przeglądu sylabusów i przygotował zestawienie 
dobrych praktyk / ciekawych rozwiązań dydaktycznych. 

 Przeprowadzenie wywiadów z losowo wybranymi studentami 
dot. sposobów realizacji programu studiów, prowadzenia zajęć 
itp. 

Rekomendacje i działania 
nakierowane na rozwiązanie 
podstawowych kwestii związanych z 
jakością kształcenia. 

Oceniano wszystkie kierunki i 
specjalności, nie podano 
odsetka ocenianych 
nauczycieli akademickich. 
Zwrotność ankiet na poziomie 
52% (studenci) i 33% 
(doktoranci)  
Informacja dot. oceny 
nauczycieli akademickich 
podawana jest na Radzie 
Wydziału i na stronie 
internetowej WT. 
Ankiety oceny nauczycieli 
prowadzone w formie 
papierowej. 
 

 


