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Zebranie (1) WZZJK

29.XI.2016., godz. 12. s.013

1) Zadania statutowe i składy zespołów wydziałowych (materiały powielone)
UWAGA: zmiana składu/ zgłoszenie na RW XII.2016.
2) Przegląd dokumentów UAM w sprawie Uczelnianego systemu Zarządzania Jakością
Kształcenia:
- Uchwała Senatu UAM nr 126/2010,
- Uchwała Senatu UAM nr 284/2011/2012
- Zarządzenie Rektora UAM Nr 322/2011/2012
- Zarządzenie Rektora UAM Nr 321/2011/2012
- Zarządzenie Rektora UAM Nr 323/2011/2012

3) Biuro Rady Jakości Kształcenia UAM:
ul. Zwierzyniecka 7
60 - 813 Poznań
tel.: 61 829 2423
brjk.amu.edu.pl
Prof. dr hab. Rafał Mól
Dr Agnieszka Kamisznikow
4) Zadanie podstawowe: Rekomendacja WZOJK na rok 2016 / + Rekomendacje Rady
ds. JK UAM na 2016 - Opracowanie działań naprawczych na podst. „Rekomendacji”
WZOJK (w załączniku)
5) Zadania pozostałe:
► zasady rekrutacji na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – przegląd i nowe
propozycje (luty/marzec – zgłoszenie do uchwały rekrutacyjnej + limity + składy komisji)
► wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków
prowadzenia zajęć dydaktycznych – plan na 2017: Dodatkowe kursy e-learningu

► sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta – 2016/17: przegląd
sylabusów na dwóch kierunkach akredytowanych – tabelka II.2. „kryteria oceniania” / +
WZOJK;
►Inicjowanie modernizowania programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów
kształcenia zgodnie z Ustawa z 22 grudnaia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i
Rozporządzeniem MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie PRK – wspieranie Rad
Programowych poszczególnych kierunków – procedura z poprzednich lat / ogłosić na www

Do 15.XII. 2016: Powołanie w Instytutach i publikacja składów Rad Programowych ds.
kierunków/ specjalności
► opracowywanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie
podnoszenie kwalifikacji kadry i opracowywanie metod doskonalenia systemu nagradzania
nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych z
procesem dydaktycznym : 2016/ 17: 1) Nagrody dydaktyczne – moduły nagród
motywacyjnych; 2) propozycje kursów dodatkowych:………………………………………..
►

opracowywanie

metod

doskonalenia

jakości

obsługi

administracyjnej

procesu

dydaktycznego – 2016/17 dodatkowe szkolenia, np. 29/30. XI. 2016. - 2 osoby na szkoleniu
Biura ds. studentów z niepełnosprawnosciami; panel z pracownikami administracyjnymi –
wyniki ankiety (będą w najbliższym tygodniu dostępne, ogólnouniwersytecka już jest);
► raport z realizacji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia – specjalna
Rada Wydziału – kwiecień 2017 – wizytacja Prorektora ds. jakości kształcenia
► publikowanie planowanych działań – nowa strona na www / konkurs/ opracowane
PROCEDURY/ składy Rad Programowych / podjęte inicjatywy
►Proces dyplomowania: Lista prac dyplomowych / oceny WZOJK
►Harmonogram spotkań ze studentami poszczególnych kierunków – opinie dot.
jakości kształcenia: udział DD+dziekani ds. dydaktycznych + opiekunowie roczników + SS
►Do 15.XII. zgłoszenie nowych propozycji kierunków/ specjalności do Dz.N.
►Przedmioty do badania punktów ECTS – ankieta elektroniczna , głównie na kierunkach
akredytowanych – wyniki opracuje WZOJK

►Wypracowywanie procedur działań cyklicznych (np. zgłaszanie zmian w programach)
►Koordynacja ankiet oceniających nauczycieli akademickich – kwestionariusze/ wyniki /
ankiety tradycyjne i elektroniczne / uznawalność wyników

