REKOMENDACJE na rok 2015
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, działając zgodnie z treścią §7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, przedstawia
rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na WFPiK UAM w Poznaniu (sugerowany czas wdrażania – rok 2015).
Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowią:
1. Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu z 9.01.2015 r.
2. Raport z badania jakości kształcenia na UAM przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach V edycji badania jakości kształcenia UAM w roku akademickim 2013/2014 dla WFPiK
(badanie przeprowadzono w okresie 30.04-30.06.2014 r.).
3. Raport z wdrożeń rekomendacji przeznaczonych na rok 2014 przygotowany przez WZZJK.
4. Raporty przygotowane przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego oraz Studium Doktoranckiego WFPiK.
5. Raport z prac komisji koordynującej proces ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne z dn. 24.02.2015 r.
6. Raport z prac komisji ds. monitorowania procesu dyplomowania z 14.02.2015 r.
7. Raport z prac komisji ds. analizy wyników egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia z 18.03.2015.
8. Raport z prac komisji ds. metod kształcenia i oceniania z 13.03.2015 r.
9. Arkusz samooceny za rok 2014.

CEL

Podniesienie
jakości
programów
studiów
A.
stacjonarnych
I i II stopnia

PROPONOWANE DZIAŁANIA
POZIOM JEDNOSTEK
POZIOM WYDZIAŁU
(INSTYTUTÓW/KATEDR)
Zadanie
Odpowiedzialny
Zadanie
Odpowiedzial
ny
1) Analiza oferty
zajęć do wyboru na
wszystkich
stopniach i formach
studiów pod kątem
możliwości ich
zwiększenia.

Dyrektorzy i
kierownicy
jednostek,
koordynatorzy
programów i
przedmiotów

Wsparcie w
działaniach

WZZJK,
WZOJK;
odpowiedni
organ
samorządu
studentów

Termin
realizacji

Do końca
2015;
potem
działania
ciągłe.

Wskaźnik / rezultat

1) Zwiększona oferta
zajęć do wyboru –
sprawozdanie WZZJK i
WZOJK.
2) Programy i sylabusy
dostępne w
jednostkach.
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B.
niestacjonarny
ch I i II stopnia
C. III stopnia

Podniesienie jakości
kształcenia na
studiach
A. stacjonarnych I i
II stopnia
B. niestacjonarnych
I i II stopnia
C. III stopnia

2) Zakończenie
przeglądu
programów
kształcenia i
pakietów
sylabusów do końca
2015.
1. Doskonalenie
działań na rzecz
wprowadzenia metod
kształcenia
rozwijających
kreatywność i
aktywność.
2. Lepsze
dostosowanie metod
kształcenia i oceniania
do założonych efektów
kształcenia.
3. Działania
wpływające na
rozwijanie
umiejętności
dydaktycznych
pracowników i
doktorantów
(szkolenia, kursy,
zajęcia rozwijające
umiejętności
dydaktyczne
doktorantów).

Dyrektorzy i
kierownicy
jednostek,
koordynatorzy
programów i
przedmiotów

Wsparcie w
działaniach

WZZJK, WZOJK

Do końca
2015;
działania
ciągłe

1,2. Udokumentowane
zmiany w metodach
kształcenia i oceniania.
3. Liczba
zorganizowanych
szkoleń; raport WZOJK.
4. Protokoły z
hospitacji.
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4. Upowszechnienie
systemu hospitacji.
Poprawa organizacji 1. Efektywniejsza
procesu kształcenia organizacja zjazdów.
na studiach
2. Zwiększenie
niestacjonarnych
dostępności
materiałów
dydaktycznych.

Dyrektorzy i
kierownicy
jednostek,
kierownik
studiów
niestacjonarnych

Wsparcie w
działaniach

WZZJK, WZOJK

Do końca
2015,
działania
ciągłe

Kadra nauczająca

Podjęcie działań na
rzecz podniesienia
prestiżu dydaktyki.

Dyrektorzy i
kierownicy
jednostek

Wsparcie w
działaniach

Dziekan,
WZZJK,

Do końca
2015

Promowanie
działań
projakościowych
wśród społeczności
akademickiej

1. Upowszechnienie
informacji o wynikach
badań jakości
kształcenia.
2. Upowszechnienie
informacji o
przeprowadzonych
działaniach na rzecz
doskonalenia jakości
kształcenia.
3. Podniesienie liczby
respondentów

Dyrektorzy i
kierownicy
jednostek

Wsparcie w
działaniach

Dziekan,
WZZJK,
WZOJK,
samorząd
studencki i
doktorancki.

Do końca
2015, potem
działania
ciągłe

1, 2. Wprowadzone
zmiany. 1. Raport
WZOJK dotyczący
planowania
harmonogramów i
organizacji zajęć
2. Raport WZOJK
dotyczący dostępności
materiałów
dydaktycznych.
Wdrożenie systemu
motywacji i
nagradzania pracy
dydaktycznej (zgodnie z
kryteriami
wpracowanymi w
jednostkach).
1. Publikacja wyników
badań na stronach
wydziałowych i
instytutowych/katedr.
2. Informacje o
działaniach
projakościowych na
portalach
społecznościowych,
stronach
internetowych.
3. Wzrost liczby
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biorących udział w
badaniach
ankietowych
(ogólnouniwersyteckic
h i wydziałowych).
4. Przeprowadzenie
akcji informującej
wśród studentów,
doktorantów i
pracowników
upowszechniającej
wiedzę o wpływie
wyników ankietyzacji
na jakość kształcenia.

respondentów ankiet.
4. Informowanie
studentów,
doktorantów i
pracowników o
przeprowadzonych
ankietach i ich
wynikach na
spotkaniach
informacyjnych.

str. 4

