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Plan seminarium

1) Przypomnienie zadań WZOJK  wynikających 

z    uchwały Senatu i zarządzeń Rektora - z 

komentarzem

2) Sprawozdania i rekomendacje za 2013

3) Prezentacja arkusza samooceny wydziału

4) Dyskusja



Uchwała nr 284/2011/2012
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 126/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 
dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia w szczególności należy:

1) wdrażanie na wydziale opracowanych przez RJK procedur służących zapewnieniu i 
doskonaleniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach kształcenia;

2) opiniowanie projektów programów kształcenia, a w szczególności ich zgodności z misją uczelni, 
z obszarowymi efektami kształcenia, zgodności efektów kształcenia w modułach z efektami 
kierunkowymi, prawidłowości doboru metod kształcenia i metod oceniania do założonych 
efektów kształcenia, prawidłowości przypisania punktów ECTS modułom kształcenia;

3) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia, w tym w szczególności 
wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia 
osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 
oceny dokonywanej przez studentów i pracowników, a także wnioski z monitorowania karier 
absolwentów uczelni;

Komentarz: program monitorowania losów absolwentów jest już opracowany w UAM i będzie 
wdrażany. WZOJK powinien korzystać z wyników i je analizujować.

4) przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości 
kształcenia na wydziale i monitorowanie realizacji tych działań;

5) przedstawianie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów działania systemu 
zarządzania jakością kształcenia na wydziale.”;



Zarządzenie Nr 321/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych 

komisji ds. jakości kształcenia
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§ 3



Zarządzenie Nr 321/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych 

komisji ds. jakości kształcenia
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§ 4  ust. 3. Do zadań zespołów ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK) należy:

a)  monitoring wprowadzania rekomendacji WZOJK na wydziale;

Komentarz: monitoring w systemie ciągłym, rezultaty w rocznym sprawozdaniu działalności  

WZOJK oraz w arkuszu samooceny (co 2 lata) 

b) analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią wydziałową;

Komentarz: dotyczy kierunków i specjalności studiów uchwalonych na Senacie UAM w 2012 i  

wszystkich nowych kierunków i specjalności tworzonych po 2012

c)   analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów  kształcenia z 

efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Krajowych 

Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;

J.w.

d)  analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta;

Komentarz: działania ciągłe dotyczące kierunków uchwalonych na Senacie UAM w 2012 i  

wszystkich nowych kierunków i specjalności tworzonych po 2012

e)  analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy, szczególnie na studiach o profilu praktycznym; 



Zarządzenie Nr 321/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych 

komisji ds. jakości kształcenia
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f)   analiza i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia, w szczególności 

wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych oraz oceny dokonywanej przez studentów i 
pracowników, a także wnioski z monitorowania karier absolwentów uczelni;

Komentarz: wyniki przeprowadzonych egzaminów (zaliczeń) przedstawić w 

postaci wykresów lub diagramów  lub tabel– średnia dla każdego roku (lub 

semestru) całego programu studiów (dane rozkładu ocen z USOSa)

g)   ocenianie jakości prac dyplomowych

Komentarz: działania ciągłe (np. poprzez prace powołanej komisji)

h) koordynowanie ankietyzacji dotyczącej studenckiej oceny nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne;

Komentarz: ankietyzacja prowadzona w systemie USOS, a WZOJK koordynuje te 

prace (m.in. ustala/weryfikuje pytania)



Zarządzenie Nr 321/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych 

komisji ds. jakości kształcenia

7

i) ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów, w tym 

możliwości uzyskiwania stypendiów oraz dostępu do domów 

studenckich;
Komentarz: informacje powinny być dostarczane przez samorząd studentów

j)   coroczne przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału oraz komisji 
ds. zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia 

na wydziale i przedstawianie wskazówek dotyczących planu naprawczego 

dla poprawienia jakości kształcenia;

k)   publikowanie na stronie domowej wydziału corocznych rezultatów 

oceny jakości kształcenia.



Zarządzenie Nr 322/2011/2012  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie określenia procedur funkcjonowania uczelnianego systemu zarządzania jakością 

kształcenia
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§5  Sprawozdania

Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 oraz § 7 ust. 6 pkt 5 Uchwały Senatu Nr 

126/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego 

Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu Rada ds. Jakości Kształcenia oraz 

przewodniczący wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia 

zobowiązani są do przedstawienia sprawozdania ze swojej 

działalności odpowiednio Senatowi i Radzie Wydziału raz w roku. 



Zarządzenie Nr 323/2011/2012   
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie ankiet wraz z zasadami ich opracowywania, przeprowadzania

oraz publikowania ich wyników

9

I. Wydziałowe arkusze samooceny

§ 8

Wydziałowe arkusze samooceny są wypełniane co dwa lata przez wydziałowe zespoły ds. oceny jakości

kształcenia.

§ 9

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia opracowuje pytania do wydziałowych arkuszy samooceny.

§ 10

Wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia wypełniają, publikują oraz przekazują do Biura Rady ds.

Jakości Kształcenia wypełnione wydziałowe arkusze samooceny.

§ 11

Na podstawie otrzymanych arkuszy samooceny Rada ds. Jakości Kształcenia sporządza raport

ogólnouniwersytecki i zamieszcza go na ogólnodostępnej stronie internetowej poświęconej jakości

kształcenia.



Ocena jakości:

1) Ankiety studenckie, 
doktoranckie, 
pracownicze

2) Wydziałowe arkusze 
samooceny

3) Dodatkowe analizy

Planowanie zmian i 
publikowanie planów:

1) Rekomendacje RJK i            
kalendarz działań

2) Rekomendacje WZOJK i 
kalendarz działań

Wdrożenie zmian:

1) Działania wydziałowe

2) Działania centralne

2013

2012

Ocena jakości:

1) Ankiety studenckie, 
doktoranckie, pracownicze, 
słuchaczy st. podypl.

2) Ankiety dot. punktacji 
ECTS

3) Dodatkowe analizy

Planowanie zmian i 
publikowanie planów:

1) Rekomendacje RJK i            
kalendarz działań

2) Rekomendacje WZOJK i 
kalendarz działań

Wdrożenie zmian:

1) Działania wydziałowe

2) Działania centralne

2013

2013/
2014

ANKIETYZACJA
Badania jakości kształcenia –

czwarty cykl badań (rok 2013)



SPRAWOZDANIE 
z wykonania rekomendacji ubiegłorocznych

Przykład:

CEL Wskaźnik 

/ rezultat

Wykonanie rekomendacjiPOZIOM UCZELNI Termin 

realizacj

i

Zadanie Odpowiedzi

alny
Podniesienie 
liczby 
respondentów 
biorących 
udział w 
badaniach 
ankietowych

1) przeprowadzenie 

akcji informacyjnej 

na poziomie uczelni

2) upowszechnienie 

informacji o 

wynikach badań 

jakości kształcenia 

3) upowszechnienie 

informacji o 

przeprowadzonych 

działaniach na rzecz 

doskonalenia 

jakości kształcenia.

4) znaczne skrócenie 

treści ankiet i 

zmiana czasu ich  

wypełniania.

RJK-Biuro RJK; 

odpowiedni 

organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów

czas 

ankietow

ania w 

2013

liczba 

responden

tów ankiet

Dzięki skróceniu treści ankiet, przeprowadzonej 

akcji informacyjnej, także w zakresie poprawy 

jakości kształcenia na podstawie wyników ankiet 

liczba respondentów znacznie wzrosła:

• studentów studiów stacjonarnych z 19 % 

(N=4964) do 30 % (N=7989)

• studentów studiów niestacjonarnych z 

13 % (N=1555) do 25 % (2838)

• doktorantów z 19 % (N=262) do 23 % 

(N=344)
• słuchaczy studiów podyplomowych -

N=109

• nauczycieli akademickich z 17 % 

(N=487) do 18 % (N=739)



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI – II 
stopie ń

Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy liczba zajęć o charakterze praktycznym jest wystarczająca?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy w P. przekonaniu punkty ECTS są prawidłowo przypisane do efektów kształcenia?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? 



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy magisterskiej? 



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – STUDENCI STACJONARNI –
II stopie ń

Czy ściąganie i plagiatowanie s ą tolerowane przez nauczycieli akademickich?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Czy uważa P. że zajęcia dla doktorantów są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej 
kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Czy uważa P. że treść wykładów i innych zajęć dla doktorantów wykracza poza to, co 
oferowane jest na studiach I i II stopnia?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Czy uważa P., że istnieje wystarczająca liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami 
naukowymi?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Jak ocenia P. następujące elementy programu SD?  - Liczba zajęć do wyboru



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Jak ocenia P. następujące elementy programu SD? –Szkolenia/kursy rozwijające 
umiejętności dydaktyczne



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Jak ocenia P. następujące elementy programu SD? –Udział doktorantów w zespołowych 
badaniach naukowych



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – DOKTORANCI

Czy w bieżącym roku akademickim prowadził/a P. nieodpłatnie zajęcia ponadwymiarowe 
(tj. przekraczające wymiar 90 h w roku akademickim)?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Jak ocenia P. …Współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

18%

18%

4%

3%

32%

24%

9%

29%

11%

15%

15%

30%

10%

14%

18%

27%

11%

34%

18%

14%

49%

33%

15%

41%

36%

28%

52%

41%

47%

25%

37%

25%

58%

50%

25%

33%

36%

26%

24%

24%

32%

21%

22%

19%

16%

17%

30%

20%

35%

9%

33%

14%

9%

29%

15%

5%

27%

12%

11%

25%

11%

19%

6%

30%

14%

10%

3%

9%

21%

18%

8%

6%

9%

6%

4%

14%

4%

9%

5%

14%

12%

3%

6%

UAM

WA

WB

WCH

WFPiK

WF

WH

WMiI

WNGiG

WNPiD

WNS

WN

WPA_Kalisz

WPiA

WSE

WT

SNJO

5 (bardzo dobrze) 4(raczej dobrze) 3(średnio) 2(raczej źle) 1(bardzo źle)

Jednostka A

Jednostka B

Jednostka C

Jednostka D

Jednostka E

Jednostka F

Jednostka G

Jednostka H

Jednostka I

Jednostka J

Jednostka K

Jednostka L

Jednostka M

Jednostka N 

Jednostka O

Jednostka P

Jak ocenia P. …Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami 
dydaktycznymi?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Czy w bieżącym roku akademickim zdarzyło się, że musiał/a P. nieodpłatnie prowadzić 
zajęcia ponadwymiarowe (nadgodziny)?



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? Szkolenia/kursy 
rozwijające umiejętności dydaktyczne



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? 
Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć 



ANKIETYZACJA 
przykładowe wyniki – NAUCZYCIELE 
AKADEMICCY

Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? 
Nagradzanie najlepszych dydaktyków



REKOMENDACJE RJK 
dotycz ące doskonalenia jako ści kształcenia na UAM w 
Poznaniu - przykład

Posiedzenie Senatu UAM, 27.01.2014

CEL

PROPONOWANE DZIAŁANIA

Termin 

realizacji

Wskaźnik / 

rezultat

POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW / 

INSTYTUTÓW)

POZIOM UCZELNI

Zadanie Odpowiedzialny Zadanie Odpowiedzia

lny

Urealnienie 

działań 

wewnętrznego 

systemu 

zapewniania 

jakości 

kształcenia na 

poziomie 

wydziału

1) Uaktywnienie działania 

WZOJK – regularne 

sprawdzanie 

dostosowania metod 

kształcenia i oceniania do 

efektów kształcenia

2) Weryfikacja treści ankiet 

oceniających nauczycieli

3) Wyniki ankiet muszą mieć 

wpływ na poprawę 

jakości kształcenia

4) Zwiększenie udziału 

studentów i doktorantów 

w działaniach na rzecz 

poprawy jakości 

kształcenia.

Dziekan / 

dyrektor 

jednostki; WZOJK; 

odpowiedni 

organ samorządu 

studentów i 

doktorantów

Wsparcie w 

działaniach 

wydziałowych

RJK-Biuro

RJK; 

odpowiedni 

organ 

samorządu 

studentów i 

doktorantów

Do 

końca 

2014; 

potem 

działania 

ciągłe

1) Sprawoz

dania 

WZOJK;

2) Zweryfik

owane 

ankiety



REKOMENDACJE RJK 
dotycz ące doskonalenia jako ści kształcenia na UAM w 
Poznaniu - przykład

Posiedzenie Senatu UAM, 27.01.2014

CEL

PROPONOWANE DZIAŁANIA

Termin 

realizacji

Wskaźnik / rezultatPOZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW / 

INSTYTUTÓW)

POZIOM UCZELNI

Zadanie Odpowiedzi

alny

Zadanie Odpowi

edzialny

Podniesienie 
jakości 
realizacji 
programów 
studiów 
stacjonarnych

1) Zwiększenie powiązania 

programów studiów z 

prowadzonymi 

badaniami naukowymi

2) Dalsze doskonalenie 

metod kształcenia i 

oceniania na poziomie 

wydziałowym; większe 

dostosowanie metod 

kształcenia do 

założonych efektów 

kształcenia

3) Weryfikacja programów 

kształcenia pod kątem 

liczby zajęć o charakterze 

praktycznym

Dziekan / 

dyrektor 

jednostki; 

WZZJK, 

WZOJK; 

samorządy 

studentów i 

doktorantów

Wsparcie w 

działaniach 

wydziałowy

ch; wizyty i 

dyskusje na 

wydziałach.

RJK –

Biuro RJK

Do końca 

2014, 

potem 

działania 

ciągłe

1) Wprowadzone ścieżki 

studiowania przez 

badania naukowe i/lub 

studia II stopnia o 

charakterze badawczym 

(typu research master)

2) Udokumentowane 

zmiany w metodach 

kształcenia i oceniania 

3) Zwiększona liczba zajęć 

o charakterze 

praktycznym – raport 

WZOJK

4) Liczba wizyt komisji 

rektorskich na 

wydziałach



Plany działań WZOJK  

ustalone na spotkaniu  w dniu 5 marca 2013:
� Opis procedur działania WZOJK (do czerwca 2013)

� Propozycja utworzenia mniejszych grup „zadaniowych” w 
działaniach ciągłych:

np. ds. analizy prac dyplomowych

ds. analizy programów studiów, etc.

� Do końca marca każdego roku sprawozdanie z wykonania 
rekomendacji przez WZZJK i przedstawienie nowych 
rekomendacji dla poprawy jakości kształcenia przez WZOJK

�Przedstawienie w/w dokumentów na radzie wydziału i 
zawieszenie informacji na stronie internetowej (do końca 
marca)

�Co dwa lata (lata parzyste - do końca maja) wypełnianie 
arkuszy samooceny



Plany działań WZOJK  

ustalone na spotkaniu  w dniu 22 stycznia 2014:
�do końca lutego każdego roku sprawozdanie z 

wykonania rekomendacji przez WZZJK

�do końca marca przedstawienie nowych 

rekomendacji dla poprawy jakości kształcenia przez 

WZOJK

�Przedstawienie w/w dokumentów na radzie wydziału 

i zawieszenie informacji na stronie internetowej (do 

końca marca)

�Co dwa lata (lata parzyste - do końca kwietnia) 

wypełnianie arkuszy samooceny


