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1) Ocena wyróżniająca PKA dla kierunku TiR
2) Zmiany w programach studiów - terminy i zakres (procedura zmian na www /zakładka WZZJK)
Marzec – zgłaszamy na RW ustalone zmiany wg procedury i kierujemy do konsultacji wydziałowych
Kwiecień – zatwierdzamy zmiany na RW po konsultacjach
UWAGA! zgodnie z ustaleniami z prorektorami ds. studenckich i ds. kształcenia w tym roku nie
zgłaszamy na UAM nowych programów ze względu na adaptację różnych przepisów do wymagań
nowej ustawy. Wyjątkiem są programy zaplanowane kilka lat wcześniej w ramach projektów
finansowanych zewnętrznie.
Zakres zmian- tylko takie, które nie muszą być zatwierdzane w Senacie UAM (np. w efektach
kształcenia + nowe programy), a tylko na RW, a więc np. zmiany ECTS, zmiany liczby godzin,
zamiany form zajęć…….

3) Zmiany w „Procedurze zaliczania przedmiotów na podstawie zaliczeń z innych uczelni lub z
innych kierunków dla studentów niestacjonarnych WNGiG” – dopisanie p.4 dotyczącego nowego
kierunku ZPR (program modułowy);

4) Procedura organizacji ćwiczeń terenowych – przypomnienie;
5) Podsumowanie III Dnia Jakości Kształcenia
W dniach 4-5 grudnia odbyły się III Dni Jakości Kształcenia UAM, pt.: "Uniwersytet dobrych praktyk. Badania
Naukowe a jakość kształcenia", organizowanych przez Panią Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Beatę
Mikołajczyk oraz Biuro Rady Jakości Kształcenia UAM. Nasz Wydział podczas tej konferencji
reprezentowały przedstawicielki Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia: prof. UAM dr hab. Renata Graf,
prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM Iwona Hildebrandt - Radke, prof. UAM dr hab. Iwona
Piotrowska, prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska, a także Pani prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, Pan
Prodziekan prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz oraz Pan prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz - wszystkim
wymienionym bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie materiałów oraz reprezentowanie Wydziału podczas
paneli dyskusyjnych. Dziękuję także Panu inż. Jackowi Zwolińskiemu za pomoc w przygotowaniu stoiska
wystawowego.
Fotorelacja znajduje się na stronie www.

6) Promocja kierunków studiów podczas "Dnia Kandydata" (przewidywany kolejny termin : 25 . X.
2019). i "Drzwi otwartych" (przewidywany termin: 31 marca 2019, niedziela – proszę o zgłaszanie
reprezentacji kierunków” do 1 lutego);

7) Zakres merytoryczny prac dyplomowych – w załączniku - do akceptacji lub zmian (są na www
dla potrzeb PKA na TiR – w zakładce egzaminy dyplomowe);

8) Konkursy prac dyplomowych dla I stopnia studiów

Wyniki konkursu prac licencjackich (załącznik i na www) + refleksje podsumowujące

Ogłoszenie terminu finału konkursu prac inżynierskich - wtorek, 2 kwietnia 2019 r.
Zadania: (1) Ustalenie członków Jury konkursowego prac inżynierskich – przyjmuję zgłoszenia przez
Dyrektorów ds. dydaktycznych do 25 stycznia; (2) zmiany (drobne) w Regulaminie konkursu;

9) Kontynuacja spotkań ze studentami – opiekunowie roczników, lub DD, lub Komisje
kierunkowe ds. programów studiów - zebrać 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, ...
Zadania : (1) przekazać informacje opiekunom i Komisjom; (2) przygotować sprawozdanie pisemne
ze spotkań dla dokumentacji WZZJK w jednostkach;

10) Ankiety badania losów absolwentów – ustalić, które roczniki ankietujemy w 2019 r. w celu
uwzględnienia przy modyfikacji programów;

11) Relacja z seminarium szkoleniowego w rektoracie nt. "Przygotowania opisu syntetycznych
charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego" – materiały w
załączniku:
- Rozporządzenie MNiSW z 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia
się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK;
- Zalecenie Rady z 22.05.2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie ….(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)
- przykład syntetycznej charakterystyki kwalifikacji w zakresie nauk przyrodniczych

12) Opracowanie bazy wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów ostatniego roku
studiów I i II stopnia (167 ankiet i odpowiedzi na 24 pytania, excel) w ramach projektu badawczego
pt. ”Wkraczanie absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w świetle uwarunkowań zewnętrznych i
motywacji edukacyjno-zawodowych”, realizowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Danuty Piróg
z UP w Krakowie.
Bazę danych otrzymaliśmy wraz z podziękowaniami za udział w badaniach przeprowadzonych wśród
studentów na naszym wydziale w maju i czerwcu 2018 roku .
Zadanie: wyznaczenie zespołu analitycznego (GR, GP, TiR)

13) Przygotowanie do zmian w Regulaminie studiów oraz przewidywane inne zmiany w związku z
nowymi przepisami w Ustawie 2.0 (np. przepisywanie sylabusów do nowych formularzy, wg nowych
dyscyplin oraz wg nowych , ogłoszonych w Rozporządzeniu „Charakterystyk 2-stopnia efektów
uczenia się”; inne zmiany (co najmniej) kodów w efektach kształcenia…..)

14) Zapowiedź kolejnego zebrania dot. procedury „Zebrania opinii interesariuszy zewnętrznych na
temat programów studiów” – po 31 stycznia.

