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• działania RJK i Biura RJK w 2018

• realizacja rekomendacji 2018

• rekomendacje 2019

DZIAŁANIA i REKOMENDACJE

• uczelniane badanie ankietowe

• wydziałowe raporty oceny własnej 

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA



 IX edycja badania jakości kształcenia w UAM 
(załącznik nr 1)

 Akcja „Liczymy ankiety” – Laureaci:
WT, WB, WMiI, WNS, WSE

 Analiza raportów oceny własnej wydziałów 
(załącznik nr 2):
→ informacja o rekomendacjach wydziałowych 
i ich realizacji
→ informacja o ankietowej ocenie nauczycieli 
akademickich na wydziałach
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 V edycja Konkursu Prorektora UAM ds. 
kształcenia – Doskonalenie systemowych 
rozwiązań poszerzania puli zajęć do wyboru –
9 projektów, laureaci: WA, WB, WT

 I edycja Konkursu Prorektora UAM ds. 
kształcenia – Studenckie inicjatywy podnoszące 
jakość kształcenia – 5 projektów, laureaci: Rady 
Samorządu Studentów WFPiK, WH, WMiI

 Organizacja II Warsztatów Dydaktycznych UAM 
– 15 kursów, 119 uczestników
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 Konferencja III Dzień Jakości Kształcenia UAM –
Uniwersytet dobrych praktyk. Badania naukowe a jakość 
kształcenia – na Wydziale Biologii 4-5 grudnia 2018 r. 
→ debata nt. kształcenia doktorantów – prof. Ryszard Naskręcki, 
Prorektor UAM
→ dwugłos „Uniwersytet badawczy a uczelnia przedsiębiorcza” –
prof. Ewa Chmielecka (SGH, EQF), prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor 
UAM
→ debata nt. kształcenia studentów przez udział w badaniach 
naukowych – prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM
→ debata nt. prowadzenia badań z perspektywy osób z 
niepełnosprawnościami – prof. Robert Kmieciak , pełnomocnik 
Rektora UAM
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 Dzień Kandydata UAM – promocja programu 
grantowego Best Student Grant dla najlepszych 
maturzystów i laureatów olimpiad przedmiotowych 
– na Wydziale Chemii, 26 października 2018 r.

 Opracowanie nowych wzorów opisu przedmiotu 
(sylabusa) i wydziałowej ankiety oceny nauczycieli 
akademickich
Zarządzenie nr 209/2017/2018 Rektora UAM 
z dn. 11 maja 2018 r.
Zarządzenie nr 243/2017/2018 Rektora UAM 
z dn. 19 lipca 2018 r.
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 Konsultacje głównych problemów związanych z 

ofertami zajęć wybieralnych oraz zajęć o 
charakterze praktycznym – zaleca się: 
(1) dopasowanie (zwiększenie / zmniejszenie) liczby tych 
zajęć, (2) lepsze dopasowanie treści i form zajęć do 
specyfiki kierunku lub specjalności

 Pogłębionego badania wymaga niska ocena 
programów kształcenia na studiach II stopnia i 
kwestia nie podejmowania tych studiów –
badanie fokusowe przygotowywane jest we współpracy z 
Parlamentem Studentów UAM, realizacja w 2019 r. 
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 Analiza raportów oceny własnej wydziałów (załącznik 
nr 2) – informacja o rekomendacjach wydziałowych i 
ich realizacji:

• wydziały w różny sposób podchodzą do diagnozy własnych 
problemów i działań naprawczych w zakresie jakości kształcenia –
zgodnie z rekomendacją RJK

• przykładowe działania: analiza wyników egzaminów, analiza 
prac dyplomowych i ocen z egzaminu dyplomowego, 
zwiększenie liczby zajęć do wyboru, podniesienie liczby 
respondentów w ankietach oceniającej jakość 
kształcenia
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 Analiza raportów oceny własnej wydziałów (załącznik nr 
2) – informacja o ocenie nauczycieli akademickich w 
ankietach wydziałowych

• dane z 3 lat akademickich 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018

• zwrotność ankiet na wydziałach wynosi od 20% do 
maks. 60% (zwykle ok. 30-40%)

• oceną objętych jest od 70% do 100 % nauczycieli 
akademickich

• wyniki uwzględniane w ocenach okresowych nauczycieli
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 Podejmowanie – zarówno na poziomie uczelni, jak i na 
poziomie wydziałów / instytutów – działań niezbędnych do 
dostosowania systemu kształcenia w UAM do warunków 
wynikających z Ustawy PSWN oraz do tworzonego 
aktualnie nowego Statutu UAM i innych wewnętrznych 
dokumentów UAM, które powstaną odpowiednio do 
zapisów w nowym Statucie.

 Kontynuacja działań wydziałowych – diagnozowanie i 
rozwiązywanie najpilniejszych problemów stwierdzanych w 
zakresie jakości kształcenia.

REKOMENDACJE na 2019 r.



• ankietowanie: 30 kwietnia – 30 czerwca 2018 r.

• 6046 studentów, 245 doktorantów, 616 nauczycieli

• studenci stacjonarni – 20% (poprzednio 20%)

I st. 22% (22%), II st. 14% (14%), mgr 17% (14%)

• studenci niestacjonarni – 10 % (poprzednio 11%) 

I st. 13% (15%), II st. 8% (9%), mgr 8% (8%)

• doktoranci – 19% (poprzednio 21%)

• nauczyciele akademiccy – 16% (poprzednio 25%)
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Studenci stacjonarni
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Studenci niestacjonarni
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Doktoranci
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Nauczyciele akademiccy
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• Kompetentni nauczyciele akademiccy

•Wsparcie dziekanów, dziekanatów i opiekunów naukowych

• Warunki studiowania i pracy (dość dobrze oceniane)

DOBRZE OCENIANE

• Elementy programów studiów (zajęcia do wyboru, zajęcia o 
charakterze praktycznym, dopasowanie do rynku pracy)

• Elementy programów studiów doktoranckich (umiejętności 
miękkie, przedmioty do wyboru) → SZKOŁA DOKTORSKA

• Organizacja zjazdów na studiach niestacjonarnych

• Autorefleksja nad pracą dydaktyczną

• System wynagradzania najlepszych dydaktyków

WYMAGAJĄ POPRAWY



IX BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Budujemy kulturę jakości kształcenia
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