PLAN ZEBRANIA WZOJK
Zebranie (1) WZOJK

16.XI.2016., godz. 12. s.013
ZADANIA WZOJK w 2016/17

1) Zadania statutowe i składy zespołów wydziałowych (materiały powielone)
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 8292423

brjk.amu.edu.pl
Prof. dr hab. Rafał Mól
Dr Agnieszka Kamisznikow

4) Rekomendacja WZOJK na rok 2016 / + Rekomendacje Rady ds. JK UAM na 2016
5) Wstępny rozkład zadań:
- analiza raportu z badania jakości kształcenia na UAM VII edycja dla WNGIG
- analiza z raportów elektronicznych ankiety dot. badania losów absolwentów (UBDA)
- weryfikacja ECTS - analiza raportów elektronicznych ankiety z nakładu pracy studenta
- analiza sylabusów przedmiotowych pod katem metod kształcenia i oceniania + zgodność
z kierunkowymi efektami kształcenia
- opiniowanie zmian w programach kształcenia
- opiniowanie nowych programów kształcenia dla nowych kierunków/ specjalności/
studiów podyplomowych/ kursów dokształcających + ocena zgodności nowych
programów z misją UAM i strategią
- raporty samooceny / roczny raport dla RW (marzec / kwiecień specjalna RW ds.
dydaktycznych),
- analiza rocznych skróconych raportów z ankiet oceniających prace nauczycieli
akademickich / + opiniowanie- modyfikacje kwestionariusza ankiety oceniającej
- ocena procesu dyplomowania (m.in. rejestr tematów prac dyplomowych wg przyjętych
kryteriów/ oceny prac dyplomowych)

- oceny procesu egzaminowania – zmienność ocen z egzaminów; (w raportach dla PKA)
- upublicznienie raportów – nowa strona www - inne formy
6) Nowa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji + rozporządzenia
7) Zaproszenie na szkolenia

Konferencja szkoleniowa nt. akredytacji i jakości
kształcenia
Od
Do

Biuro Fundacji
<info@biuroedukacja.pl>
<info@biuroedukacja.pl>

28 listopada w godz. 10.00 – 12.00 spotkanie dla wydziałowych zespołów ds.
oceny jakości kształcenia (Coll. Minus, s. XVII). Na tym spotkaniu m.in.
przybliżyć zadania/obszary działania zespołów.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

dr Agnieszka Kamisznikow
Kierownik Biura Rady ds. Jakości Kształcenia
Uniwersytet im.A.Mickiewicza
ul. Zwierzyniecka 7
60 ‐ 813 Poznań

tel.: 61 8292423
brjk.amu.edu.pl

