Poznań, 10.02.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK)
OD STYCZNIA 2016 DO GRUDNIA 2016

W okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć posiedzeń Rady ds. Jakości Kształcenia (w
terminach: 18 stycznia 2016, 15 lutego 2016, 16 lutego 2016, 14 marca 2016, 16 maja 2016, 13
czerwca 2016, 15 października 2016, 21 listopada 2016, 12 grudnia 2016) oraz jedno spotkanie
Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (3 listopada 2016).
Dzięki działaniom RJK w roku 2016 zakończono siódmy cykl prac na rzecz doskonalenia jakości
kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące zadania:

I.

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1) Zmieniono kwestionariusze ankiet ogólnouniwersyteckich, w rezultacie czego znacznie
uproszczono sposób prezentacji danych w raportach końcowych. Opracowano odrębne
raporty dla każdego wydziału. Po raz pierwszy, władze wydziałów otrzymały także
odpowiedzi studentów studiów stacjonarnych w formie tabelarycznej w podziale na
poszczególne kierunki/specjalności prowadzone na wydziale.
2) Przeprowadzono VII edycję badania jakości kształcenia wśród nauczycieli akademickich,
doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów niestacjonarnych i
słuchaczy studiów podyplomowych w terminie od 4 maja do 7 lipca 2016 r. Tegoroczna
frekwencja była podobna do zeszłorocznej, a w przypadku nauczycieli akademickich wyższa i kształtowała się następująco: nauczyciele akademiccy - 17% (513 osoby),
doktoranci – 22% (283 osoby), studenci stacjonarni - 16% (3957 osób), studenci
niestacjonarni - 13% (1047 osób), słuchacze studiów podyplomowych - 10% (168 osób).
Wyniki ankiety zostały opracowane przez BRJK i umieszczone na stronie USZJK w
listopadzie 2016r. (dostępne pod adresem: http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakociksztacenia/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-uam/badanie-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.
3) Opracowano przesłane przez wydziały arkusze samooceny. Załącznik nr 2 do sprawozdania
przedstawia całościowe wnioski z analizy arkuszy opracowane przez Komisję ds. Oceny
Jakości Kształcenia i zatwierdzone przez RJK.
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4) Koordynowano przeprowadzenie trzeciej pełnej edycji wydziałowych badań oceniających
zgodność przypisania punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta. Badania
prowadzone są online za pomocą oprogramowania „Cirrus”.
5) Opracowano w formie raportu 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) Zatwierdzono uproszczony wzór sylabusa przedmiotu dla studiów I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich, a także skróconą wersję instrukcji ułatwiającej
wypełnienie dokumentu. Opracowano wzór karty przedmiotu (sylabusa) dla studiów
doktoranckich.
2) Opracowano projekt Zarządzenia Rektora nr 488/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w
sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wraz z 3 załącznikami.
3) Przeprowadzono III edycję konkursu Prorektora ds. kształcenia na najlepsze projekty
poprawienia jakości kształcenia w jednostkach.

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) Rozbudowano zakładkę na stronie USZJK z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania
jakością kształcenia na UAM.

2

IV. WARSZTATY/SPOTKANIA/KONFERENCJE
1) 17.03.2016 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z członkami wydziałowych
komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się – w pierwszej części przedstawiono trzy
prezentacje: dr A. Kamisznikow „Wprowadzenie do tematyki potwierdzania efektów
uczenia się”, prof. UAM dr hab. R. Mól „Procedura potwierdzania efektów uczenia się”,
prof. dr hab. R. Naskręcki „Doświadczenia praktyczne”, w drugiej udzielono odpowiedzi na
pytania i

odbyła się dyskusja. Materiały ze spotkania dostępne są pod linkiem:

http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/szkolenia/materialy-z-konferencjiuam/spotkanie-informacyjne-dotyczace-wdrazania-systemu-potwierdzania-efektowuczenia-sie-na-uam-17.03.2016
2) 31.03.2016 odbyło się spotkanie informacyjne prowadzone przez prof. Rafała Móla dla
wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK), którego celem było
omówienie wyników ostatniej edycji badania jakości kształcenia oraz opracowanych na jej
podstawie rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia, dyskusja nad projektem
tegorocznego wydziałowego arkusza samooceny, a także kwestie związane z procedurą
potwierdzania efektów uczenia się.
3) 21.04.2016 odbyły się warsztaty prowadzone przez dr inż. Dorotę Piotrowską „Ocena
efektów uczenia się – optymalne metody i narzędzia weryfikacji efektów uczenia się”
skierowane do członków wydziałowych komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się.
Warsztaty odbyły się dla trzech grup odpowiednio z wydziałów humanistycznych,
społecznych oraz przyrodniczych i ścisłych.
4) 24.05.2016 odbyła się I Konferencja Jakości Kształcenia UAM „Uniwersytet dobrych
praktyk. Czy mamy dobre pomysły na kształcenie?” zorganizowana wraz z Dniem Jakości
Kształcenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Konferencja przebiegła w formie
dyskusji panelowej oraz sesji plakatowej. Punktem wyjścia do dyskusji panelowej były
prezentacje projektów nagrodzonych w dwóch dotychczasowych konkursach Prorektora
ds. kształcenia na poprawianie jakości kształcenia. Podczas sesji plakatowej wydziały
prezentowały swoje dobre praktyki w zakresie kształcenia i ciekawe inicjatywy edukacyjne.
Materiały z konferencji dostępne są: http://brjk.amu.edu.pl/dobre-praktyki/dzien-jakosciksztalcenia/i-dzien-jakosci-ksztalcenia
5) W terminie 16-17.11.2016 miało miejsce Forum Jakości organizowane przez Polską Komisję
Akredytacyjną, w którym uczestniczyli: prof. M. Mikołajczyk, prof. R. Mól, dr A.
Kamisznikow oraz dr M. Sobczak. Forum było poświęcone kształceniu na studiach o profilu
praktycznym.
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6) 28.11.2016 odbyło się spotkanie informacyjne dla nowych wydziałowych zespołów ds.
oceny

jakości

kształcenia.

Materiały

ze

spotkania

dostępne

są:

http://brjk.amu.edu.pl/wydarzenia-i-aktualnoci/szkolenia/materialy-z-konferencjiuam/spotkanie-rjk-z-wydzialowymi-zespolami-ds.-oceny-jakosci-ksztalcenia-28.11.2016
7) 9.12.2016 odbyło się szkolenie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji prowadzone
przez dr inż. Dorotę Piotrowską z Politechniki Łódzkiej. Materiały przesłano uczestnikom
pocztą elektroniczną.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016
Załącznik nr 2 – Raport z badania jakości kształcenia obejmującego ocenę własną wydziałów UAM
w roku 2016
Załącznik nr 3 – Ocena wykonania rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia na rok 2016 dotyczących
doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu
Załącznik nr 4 – Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości
kształcenia na UAM w Poznaniu na rok 2017.

Dr hab., prof. UAM Rafał Mól
Przewodniczący RJK
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