Zebranie WZZJK nr 2 /2017/18
8.12.2017 r., piątek, godz. 10.oo, s.013

(1) Raport z udziału w konferencji „II Dzień Jakości Kształcenia na UAM. Uniwersytet dobrych
praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”, 6 grudnia 2017 r. (środa) w Collegium
Historicum, w godzinach 9.00 – 15.30.
a) sesja posterowa – 9 posterów z wydziału (spis w załączniku) na 50 zgłoszonych ogółem
b) dwa panele dyskusyjne – zaproszeni paneliści z naszego wydziału: prof. dr hab. Małgorzata
Mazurek, dr Robert Jagodziński, dr Robert Radaszewski.
c) pozostali uczestnicy z WNGiG: dr Anna Tobolska, prof. dr hab. Alina Zajadacz, dr Emilia
Bogacka, prof. dr hab. Iwona Piotrowska
d) szczegółowe informacje, zdjęcia i postery umieszczone zostaną w pliku na www w zakładce
„Jakość kształcenia”
e) refleksje: przeniesienie „dobrych praktyk” w zakresie jakości kształcenia na nasz wydział, na
podstawie prezentacji z innych wydziałów, które wygrały konkursy BRJK, np. ■wydziałowy dzień
jakości kształcenia, ■zmodyfikowanie / uatrakcyjnienie zakładki „Jakość Kształcenia” na www,
■informatory „jak czytać sylabus”, „słowniczek jakości kształcenia”, „przewodnik studenta
pierwszego roku”, ■ teledysk projakościowy, ■konkursy……■profil na FB, ■wybór 2-3 elementów
wymagających poprawy (z ankiet ubiegłorocznych) i dopracowanie ich.

(2) Nowy POWER :„Udoskonalenie programu studiów na kierunku geografia, stacjonarna,
licencjat” – Sukces UAM w konkursie na dotacje NCBiR / 1 miejsce i dotacja ok. 37 mln zł
(szczegóły w załączniku).
Termin rozpoczęcia prac nad zadaniami projektu u nas na wydziale: 30 stycznia 2018 r. (wtorek)
zebranie zespołu projektowego.

(3) Uwagi PKA i komentarze po spotkaniu z Panią Prorektor ds. kształcenia oraz
Kierownikiem Działu Nauczania:
► niedoszacowanie godzin kontaktowych w programie kształcenia na drugim stopniu studiów,
uniemożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia ORAZ zastrzeżenia co do liczby
punktów ECTS przypisanych godzinom pracy studenta
: ZWIĘKSZENIE LICZBY GODZIN NA II- STOPNIU DO MAXIMUM WG UCHWAŁY SENATU,
A NAWET ZA SPECJALNA ZGODĄ REKTORA JESZCZE WIĘCEJ, JEŻELI NIE UDAJE SIĘ W
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SYLABUSACH WYKAZAĆ 50% I WIĘCEJ ECTS WYPRACOWANYCH W BEZPOSREDNIM
KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM
►► w zasadach rekrutacji nie określono wstępnych oczekiwań w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych stawianych kandydatom na studia II stopnia, co jest szczególnie istotne w
przypadku kandydatów , którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku.
(niekonsekwencja: w pierwszym raporcie stwierdzono nierówne szanse podjęcia studiów II stopnia
przez absolwentów różnych kierunków studiów I stopnia ze względu na kryterium rozmowy
kwalifikacyjnej)
: W UCHWALE REKRUTACYJNEJ W CZĘŚCI OGÓNEJ JEST ZAPIS O KONIECZNOŚCI
OGŁOSZENIA DO KOŃCA MAJA WYMAGAŃ WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW. Musimy
więc opracować i umieścić NA WWW DLA KANDYDATÓW:
■1) DOKUMENT OPISUJĄCY TE WYMAGANIA oraz
■ 2) ZESTAW PYTAŃ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ
OPRACOWUJĄ KOMISJE DYDAKTYCZNE KIERUNKOWE DO MARCOWEJ RW;
►►►Nie opracowano wymogów stawianych pracom dyplomowym na różnych poziomach. Prace
inżynierskie i magisterskie powinny mieć charakter projektowy i eksperymentalny, a nie teoretyczny
DZIAŁANIE:
Opracowanie zakresów merytorycznych prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich – schemat
wstępny roboczy na s.4.
Zadanie dla Komisji Dydaktycznych kierunkowych i do akceptacji Rad Instytutów, następnie do

akceptacji RW – marzec/ kwiecień. Geologia w tym tygodniu, a TiR – styczeń
POZOSTAŁE UWAGI PKA I DZIAŁANIA REAKTYWNE:
■Zmiana nazw modułów w programie studiów: do wyboru / obowiązkowe/ kierunkowe/ fakultatywne/
z nauk podstawowych
DZIAŁANIE: przejrzenie swoich kierunkowych programów i zaproponowanie ujednoliconych nazw
modułów (do końca grudnia przedstawię propozycję)

■zaliczanie praktyk zawodowych studentom zaocznym – NIE od własnego pracodawcy. Przekazać
opiekunom praktyk zawodowych
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■ Przekazanie opinii interesariuszy zewnętrznych ze zbiorów dziekanatu (segregatory u Pani Iwony
Zboralskiej) do Dyrektorów ds. dydaktycznych (do stycznia, bo jeszcze spływają). Uwzględnienie
uwag w modyfikacji programów studiów (PKA prosi o PRZYKŁADY)
Spotkanie Rady Pracodawców na wydziale z dyrektorem ds. dydaktycznych i członkami Komisji
Programowych/ i / lub oficjalne z prodziekanem.
■ Ankiety badające losy absolwentów UBDA – zreferuję na Radach Instytutu lub zebraniach
ogólnych instytutów (ok. 20 min.) - przedstawię ideę ankietyzacji losów absolwentów oraz wyniki dla
poszczególnych kierunków, przekażę wyniki za 2016 do Komisji dydaktycznych programowych w
celu uwzględnienia przy modyfikacji programów studiów w lutym/ marcu.
Proszę o wskazanie terminu spotkań w poszczególnych instytutach/ katedrze (w styczniu /
lutym)
■ Opracowanie procedur:
a) zgłaszania spraw problemowych do Dziekanatu / do Dziekana
b) zaliczania przedmiotów na podstawie zaliczeń z innych uczelni lub kierunków (wg Regulaminu
studiów UAM §28)
c) procedura powiadamiane o sytuacjach ekstremalnych zagrożeń PROPOZYCJE DO KOŃCA GRUDNIA PRZESŁANE ZOSTANą DO KONSULTACJI

(4) Pozostałe działania projakościowe:
■ Ogłoszenie na www list tematów prac dyplomowych realizowanych przez pracowników
według zakładów/ instytutów (?)
■ Kontynuacja spotkań ze studentami opnie w sprawie m.in. ▪dopasowanie do tytułów i
powtarzanie treści przedmiotów, ▪organizacja zajęć, terminowość , ▪wyjazdy - ćwiczenia terenowe,
▪wyposażenie sal, ▪obsługę dziekanatu, ▪przepływ informacji student-prowadzący/ egzaminator,
▪dostępność na dyżurach, ▪ czytanie i dostępność sylabusów, ... KONIECZNIE SPRAWOZDANIE ze
spotkania w dokumentacji własnej i kopia do mojej teczki.
■ Analiza ocen uzyskanych w procesie dyplomowania : oceny z egzaminów i z pracy w
korelacji do średniej ze studiów.
Przegląd prac licencjackich/ magisterskich – losowe 5 i ocena według ustalonych kryteriów. Zadanie
dla WZOJK.
■ Konkurs prac licencjackich i inżynierskich pod patronatem WZJK i prodziekanów ds.
dydaktycznych.
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ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH:
LICENCJACKICH / ….
Kierunek
studiów
Zakres
merytoryczny

Charakter
pracy

Eksperymentalny, projektowy, teoretyczny , oparty o materiały, dane,
informacje ze źródeł wtórnych (gotowych opracowań np. GUS)

Struktura
pracy

Rozdziały obowiązkowe: wstęp, cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu,
przegląd literatury, zastosowane metody, źródła danych, rozwinięcie tematu,
zakończenie/ wnioski/ podsumowanie, spis literatury i źródeł, aneksy
Inżynierskie: opracowanie projektu lub…
Relacje pomiędzy częściami pracy ?????

Wymagania
proceduralne

Zarządzenie Rektora UAM….., Zarządzenie uszczegółowiające Dziekana
WNGiG……,Rejestracja w APD, procedura antyplagiatowa (OSA), recenzja
z uzasadnieniem merytorycznym

Referencyjna
objętość
Promotorzy

20-50 stron /
Według Regulaminu Studiów UAM pracownicy co najmniej ze stopniem
hab. Lub w wyjątkowych wypadkach adiunkci
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