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(1) Zmiany w procedurach działań cyklicznych na rok 2017/18:
a) procedura „Zgłaszanie zmian w programach” – dodanie punktu o pozyskaniu opinii
interesariuszy zewnętrznych,
b) procedura „Zebrania opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programów
studiów”. Treść listu - pisma z prośbą o opinie o programach. Terminy wysyłania
(październik). Zbieranie odpowiedzi – Pani Iwona Zboralska/ dziekanat. Możliwości spotkań
pracodawców na wydziale z dyrektorem ds. dydaktycznych i członkami Komisji
programowych/ lub oficjalne z prodziekanem
zadanie: UAKTUALNIENIE LISTY INTERESARIUSZY DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW –
termin do 10 października br.

(2) powołanie Rad Pracodawców / Interesariuszy Zewnętrznych. Zawieranie porozumień o
współpracy z wybranymi interesariuszami – oficjalnie na wydziale w obecności dziekana,
dyrekcji instytutów i Rady Programowej oraz koordynatorów i członków Komisji wydziałowej
ds. współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym (aktualizacja składów?).
Cel: ▪wspólne / inspirowane tematy prac magisterskich, ▪możliwość staży / praktyk
zawodowych, ▪opinie o programie, ▪wspólne projekty o charakterze aplikacyjnym;
Goście na wydziale (1x w roku) – zaproszenia, kawa, spotkanie z dyrekcją i dziekanami.

(3) zgłaszanie i konsultacja zmian w programach studiów – od października do lutego;
przekazanie do zaopiniowania przez WZOJK.
- aktualne zmiany na kierunku TiR, GP, Geologia (?)
- zgłaszanie nowych kierunków i specjalności do końca listopada – potem przekazanie do
Działu Nauczania w celach konsultacji „antykonkurencyjnych” z innymi wydziałami UAM –
jest Zarządzenie Rektora w tej sprawie od 2016 roku (+ nowa informacja o nowym kierunku
w Gnieźnie „Logistyka” – przesłać opinie do 2 .X.2017 r.)
(4) Pilotażowy projekt „Warsztaty dydaktyczne UAM” - zaproszenie Pani Prorektor
B.Mikołajczyk do prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie rozszerzania kompetencji
dydaktycznych (załącznik ksero pisma)
(5) Nowy POWR –udoskonalenie programu studiów na kierunku geografia, stacjonarna,
licencjat – szczegóły w załączniku;

(6) PKA na geologii - wnioski i rekomendacje dla wszystkich kierunków na wydziale
■stwierdzono brak swobodnej dostępności kart przedmiotu
■stwierdzono zbyt małą liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach II stopnia + niedoszacowanie
godzin kontaktowych w programie kształcenia na drugim stopniu studiów, uniemożliwiających
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia
■zastrzeżenia co do liczby punktów ECTS przypisanych godzinom pracy studenta
■rekomendacja modyfikacji przepisu dot. egzaminu dyplomowego
■zastrzeżenie co do braku kontroli nad pracami terenowymi w przypadkach prac magisterskich
realizowanych poza obszarem Polski
■stwierdzono, że jedna z prac magisterskich ma charakter studium literaturowego a nie
eksperymentalny
■stwierdzono nierówne szanse podjęcia studiów II stopnia przez absolwentów różnych kierunków
studiów I stopnia
■uwagi dotyczące przyjęcia takich samych efektów kształcenia dla dwóch wariantów studiów
drugiego stopnia tj. 4-semestralnych dla studentów – absolwentów studiów licencjackich lub
magisterskich oraz 3-semestralnych dla absolwentów studiów inżynierskich
■uwagi zgłaszane przez studentów: problem z czasem oczekiwania na udostepnienie przyrządów
pomiarowych oraz niewystarczającej liczby podręczników dostępnych w bibliotece ,
niewystarczającej informacji o możliwości dostępu do elektronicznych baz wiedzy, zbyt dużego
finansowego zaangażowania studenta w realizację ćwiczeń terenowych
(7) PKA w 2017/18 :a) na GP, b) na TiR
(8) Plany na 2017/18:
■ ogłoszenie na www list tematów prac dyplomowych realizowanych przez pracowników
według zakładów
■ 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
■ sylabusy udostępnić poza USOSem
■ ankiety badania losów absolwentów - przesłanie wyników za 2016 do Komisji
dydaktycznych programowych w celu uwzględnienia przy modyfikacji programów
■ Udział w II Dniu Jakości Kształcenia UAM, który organizowany jest pod hasłem
„Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”.
Konferencja zaplanowana jest na 6 grudnia 2017 r. w Collegium Historicum na Morasku, w

godzinach 9.00 – 15.30. Przewidujemy sesję prezentacji ustnych, dwie sesje plakatowe i
dwa panele dyskusyjne.

II Dzień Jakości Kształcenia UAM – komunikat nr 1 – zaproszenie
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w II Dniu Jakości Kształcenia UAM, który organizowany jest pod
hasłem „Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”.
Konferencja zaplanowana jest na 6 grudnia 2017 r. w Collegium Historicum na Morasku, w
godzinach 9.00 – 15.30. Przewidujemy sesję prezentacji ustnych, dwie sesje plakatowe i dwa
panele dyskusyjne.
II Dzień Jakości Kształcenia UAM poprzedzony będzie Wydziałowym Dniem Jakości
Kształcenia – 5 grudnia 2017 r. na Wydziale Historycznym.
Szczegóły programu i organizacji konferencji przesłane będą w drugim komunikacie we
wrześniu. Podczas konferencji przedstawione zostaną inicjatywy wydziałowe wyróżnione w III
edycji Konkursu Prorektora ds. Kształcenia na działania poprawiające jakość kształcenia w
UAM oraz projekty projakościowe zrealizowane przy pomocy środków z zewnętrznych źródeł
finansowania lub przeprowadzone we współpracy z otoczeniem zewnętrznym albo innymi
jednostkami UAM.
II Dzień Jakości Kształcenia ma charakter otwarty dla całej społeczności akademickiej
UAM. Zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów do udziału w sesjach i
panelach dyskusyjnych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prorektor ds. kształcenia
prof. UAM dr hab. Rafał Mól
Przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia
prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska
Przewodnicząca WZOJK na Wydziale Historycznym
-- propozycja z WNGIG : prezentacja projektu projakościowego ”PROGRESSUS”.
Interdyscyplinarne prace badawcze studentów turystyki i rekreacji, jako projekt zgłoszony
na projakościowy konkurs pt. Udział w badaniach naukowych elementem programu
kształcenia studentów. Projekt został zgłoszony w czerwcu na ogłoszony przez Panią Rektor
prof. dr hab. Beatę Mikołajczyk konkurs projakościowy pt. "Udział w badaniach naukowych
elementem programu kształcenia studentów". Projekt na naszym wydziale przygotował zespół
pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Aliny Zajadacz z Katedry Turystyki i Rekreacji.
(9) Aktualności:
- Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla opiekunów grup ds. studentów z
niepełnosprawnościami (od Pani prorektor B.Kaniewskiej) – przesłano mailem. Delegacja z
WNGIG
- II Dzień Jakości Kształcenia pt. „ Uniwersytet Dobrych Praktyk. Przez współprace i projekty
do lepszego kształcenia” – 6 grudnia, 9.00-15.30 Coll. Historicum (ogłoszenie z 14 lipca
2017 mail)

