Poznań, 08.01.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK)
OD STYCZNIA 2013 DO GRUDNIA 2013

W okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć spotkań Rady ds. Jakości Kształcenia (w
terminach: 21.01.2013, 18.02.2013, 19.03.2013, 15.04.2013. 20.05.2013, 20.06.2013, 21.10.13,
18.11.2013, 11.12.13) oraz cztery spotkania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (6.02.2013,
13.03.2013, 20.03.2013, 13.11.2013 ).
W efekcie funkcjonowania RJK w roku 2013 zamknięto czwarty cykl prac na rzecz
doskonalenia jakości kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące cele:

I.

ANKIETYZACJA
1) Przeprowadzono IV 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 2013 r.
Tegoroczna frekwencja w każdej z badanych grup była dużo wyższa niż w latach
poprzednich (porównanie lat 2013 - 2012: nauczyciele akademiccy z 17% (N=487) do 18%
(N=739); doktoranci z 19%(N=262) do 23%(N=344); studenci studiów stacjonarnych z 19%
(N=4964) do 30% (N=7989); studenci studiów niestacjonarnych z 13% (N=1555) do 25%
(2838); słuchacze studiów podyplomowych z N=102 do N=109). Wyniki ankiety zostały
opracowane przez BRJK i umieszczone na stronie USZJK w grudniu 2013r. (dostępne pod
adresem:

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

20122013 ). Opracowano także raport porównawczy wydziałów dla badania dotyczącego
studentów

studiów

stacjonarnych

(dostępny

pod

adresem:

http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-uam/badanie-jakoci-20122013 ).
2) Wdrożono na Wydziałach Matematyki i Informatyki, Fizyki, oraz Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa pilotażowy system ankietyzacji badającej adekwatność przyznawania
punktów ECTS w stosunku do nakładu pracy studentów.
3) Opracowano nowy kwestionariusz do monitorowania losów absolwentów.

II. DZIAŁALNOŚĆ RJK W ZAKRESIE WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI
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4) Opracowano „Strategię funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością
Kształcenia”, przyjętą na posiedzeniu RJK w dniu 18 lutego 2013r (dostępna pod adresem:
http://brjk.amu.edu.pl/uczelniany-system-zarzadzania-jakosci-ksztalcenia/strategia-uszjk ).
5) Opracowano, wspólnie z Senacką Komisją, strategię kształcenia w UAM.
6) Dla celów oceny instytucjonalnej PKA opracowano zestaw dokumentacji/procedur
dotyczących funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na
poziomie uczelnianym i w poszczególnych jednostkach. Odbyto spotkania z członkami PKA
w trakcie oceny instytucjonalnej przeprowadzanej na wydziałach: Neofilologii, Studiów
Edukacyjnych i Nauk Społecznych UAM.
7) Wspólnie z przedstawicielami Senackiej Komisji ds. Kształcenia przeprowadzono analizę
wszystkich programów studiów doktoranckich i uwagi przekazano kierownikom SD.
8) Opracowano „Vademecum nauczyciela akademickiego” – broszurę stanowiącą wsparcie
dla nauczycieli akademickich, objaśniającą podstawowe zagadnienia i problemy nowych
regulacji i rozwiązań w szkolnictwie wyższym, a także pokazującą, krok po kroku, jak
tworzyć i opisywać moduły w programach kształcenia. Wydanie broszury przez
Wydawnictwo Naukowe UAM zostało dofinansowane przez Rektora UAM. Broszurę
otrzymał każdy nauczyciel akademicki.
9) Przeprowadzono konkurs na „Najlepszy projekt w zakresie udoskonalania metod
kształcenia i/lub oceniania efektów kształcenia”. Trzy zwycięskie projekty otrzymały 10000
PLN każdy na wdrożenie proponowanych rozwiązań. Były to następujące projekty
(kolejność alfabetyczna): Wydział Biologii: „Formy i metody pracy dydaktycznej w
kształceniu uniwersyteckim”; Wydział Chemii: „Opracowanie standardów i procedur
oceniania efektów kształcenia”; Wydział Fizyki: „Poprawienie jakości kształcenia na
kierunku studiów Akustyka”.
10) 5.03.2013 odbyło się seminarium 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. Materiały ze spotkania dostępne są
na stronie: http://brjk.amu.edu.pl/szkolenia/materialy-z-konferencji-uam/spotkanie-rjk-zwydziaowymi-zespoami-ds.-oceny-jakoci-ksztacenia-5.03.2013
11) 5. 03.2013 odbyło się spotkanie prof. Ewy Kraskowskiej - Pełnomocnika ds. Systemu ECTS z
przedstawicielami Parlamentu Samorządu Studentów UAM w sprawie przeprowadzania
ankiety badającej nakład pracy studentów w relacji do przyznanych punktów ECTS dla
poszczególnych modułów/przedmiotów. Efektem spotkania było wdrożenie działań w tym
zakresie.
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12) 11.12.2013 odbyło się spotkanie prof. Marii Ziółek z przedstawicielami InQbatora
Technologicznego PPNT FUAM, na którym wypracowano fundamenty przyszłej oferty
dydaktycznej dla wydziałów UAM ze strony InQbatora w zakresie kształcenia dla
przedsiębiorczości.
13) W czerwcu 2013 r. RJK wystosowała prośbę do Rektora UAM o powołanie ciała
odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie stosownych procedur w zakresie
współpracy wydziałów z otoczeniem społeczno-gospodarczym (OSG).
14) W czerwcu 2013 r. RJK przedstawiła Rektorowi uwagi dotyczące obowiązującego
Regulaminu Studiów i wskazała zmiany konieczne dla dostosowania do wdrażanych KRK.
15) Przedstawiono Rektorowi propozycję konkursu na najlepszego dydaktyka na UAM.

III. SZKOLENIA
16) Zorganizowano cykl szkoleń (10 spotkań - 12.03-16.07.2013) skierowanych do nauczycieli
akademickich UAM, przygotowujący ich do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości.
Wśród uczestników szkolenia, wspólnie z InQbatorem Technologicznym PPNT FUAM,
zorganizowano

konkurs,

w

wyniku

którego

na

wydziałach

zwycięzców

zajęcia

z

przedsiębiorczości „Moja firma od podstaw” w semestrze zimowym roku akademickiego
2013/2014 zostaną sfinansowane, zorganizowane i przeprowadzone przez InQbator
Technologiczny PPNT FUAM, a wybrane osoby zostaną opiekunami tych zajęć. W ramach tej
funkcji osoby te będą miały możliwość uczestniczenia lub/i współprowadzenia zajęć, będą także
otrzymywały

wynagrodzenie.

Materiały

ze

szkoleń

znajdują

się

pod

adresem:

http://brjk.amu.edu.pl/szkolenia/materialy-z-konferencji-uam/seminaria-szkolenioweweryfikacja-i-walidacja-efektow-ksztacenia-oraz-waciwy-dobor-metod-ksztacenia-kluczowymizadaniami-wdraania-krk-maj-2013 .
17) Przeprowadzono cykl seminariów

(5 spotkań - 17.05.2013-28.10.2013) adresowanych do

członków wydziałowych rad programowych oraz WZOJK, mających umożliwić modyfikację
programów kształcenia, a także wprowadzenie nowych metod kształcenia i oceniania właściwie
dobranych do zapisanych efektów kształcenia. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele
Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Seminaria zakończyły się warsztatami, na których
prezentowano i dyskutowano opracowane przez przedstawicieli wydziałów: Biologii, Chemii,
Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa, Neofilologii, Prawa i Administracji, Teologicznego metody kształcenia i oceniania
oraz kryteria oceniania dostosowane do efektów kształcenia.
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IV. PROMOCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA UAM
18) System zarządzania jakością kształcenia na UAM ma już swoją renomę w kraju – w marcu br.
goszczono wizytę studyjną przedstawicieli Politechniki Krakowskiej - wymieniono dobre praktyki
z zakresu funkcjonowania USZJK, a także zaprezentowano struktury funkcjonujące na UAM.
19) Włączono opis systemu zarządzania jakością kształcenia na UAM jako przykład najlepszych
doświadczeń krajowych w zakresie budowy wewnętrznych systemów zapewniania i
doskonalenia jakości kształcenia do opracowań projektu systemowego „Opracowanie założeń
merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego
Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” – projekt kierowany przez Instytut Badań
Edukacyjnych.
20) Kontynuowano analizę systemu zarządzania jakością kształcenia na UAM jako ‘studium
przypadku’ w międzynarodowym projekcie IBAR (Identifying barriers in promoting European
Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level). Odbyły się dwa spotkania z
jego przedstawicielami (6.03.2013; 6.06.2013).

Załączniki
Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu rekomendacji RJK z 2013 roku.
Załącznik nr 2 - Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości
kształcenia na UAM.

Prof. Maria Ziółek
Przewodnicząca RJK
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