Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku
akademickim 2013/2014
W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WNGiG wchodzą dwa zespoły:
Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia:


Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Andrzej Macias - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

o

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

o

dr Jarosław Kubiak

o

dr Jolanta Czerniawska

o

dr Robert Jagodziński

o

dr Marcin Słowik
Zespół ds. oceny jakości kształcenia:



Przewodnicząca: dr hab. Iwona Piotrowska

o

dr Dariusz Lorek

o

dr Andrzej Kijowski

o

prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska

o

dr Henryk Maćkowiak

o

dr Małgorzata Cichoń

o

dr Beata Janczak-Kostecka

o

dr Julita Biernacka

o

mgr Anna Bobel – sekretarz administracyjny Zespołu

o

mgr Bartłomiej Kołsut (przedstawiciel doktorantów)

o

Adrian Goliński (przedstawiciel studentów)

Poza spotkaniami i bieżącą pracą priorytetem działań WKJK było przygotowanie Uchwały
Rady WNGiG w sprawie hospitacji. Prace zostały zakończone sukcesem na początku 2014 r. W
dniu 21.04.2014 r. Uchwałą nr 27-2013/2014 Rady Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały wdrożone zasady
hospitacji zajęć dydaktycznych na WNGiG. Należy nadmienić, że system hospitacji wcześniej już
funkcjonował na WGiG, lecz w/w Uchwała ujednoliciła oraz wprowadziła zestandaryzowane
procedury i formularze, a także podniosła jego rangę.
Kolejnym aspektem działań WKJK była ocena nowych programów studiów (Zarządzanie
Środowiskiem studia I i II stopnia, Gospodarka Przestrzenna 1,5-roczne studia II stopnia dla
absolwentów studiów inżynierskich) oraz uaktualnień istniejących. Komisja pozytywnie
zaopiniowała w/w propozycje.
Na posiedzeniach WKJK został poddany ocenie stopień realizacji zaleceń WKJK z
ubiegłego roku oraz przygotowano nowe rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości
kształcenia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zalecenia te przedstawiono w
osobnym dokumencie i zamieszczono na stronie Wydziału NGiG.
Przedmiotem dyskusji na posiedzeniach WKJK były też wyniki ankiety studenckiej
dotyczącej ewaluacji zajęć i osób je prowadzących w semestrze zimowym w roku akademickim
2013/2014. Studenci w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 wypełnili 6547
ankiet oceniających. Statystycznie rzecz biorąc każdy student wypełnił i przesłał 1,93 ankiety
oceniających nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Należy jednak
nadmienić, że nie wszyscy studenci wzięli udział w badaniach, a wielu z nich oceniło po kilka
zajęć. W sumie oceniono 282 osoby prowadzące zajęcia na WNGiG, w tym kilkadziesiąt spoza
naszego Wydziału. Na 1 osobę prowadzącą zajęcia na WNGiG przypadło 23,2 ankiety. Należy
dodać, że aż 55 nauczycieli akademickich (tj. 19,5% ogółu ocenionych) zostało ocenionych przez
najwyżej 5 studentów, w tym 15 pracowników naukowo-dydaktycznych (tj. 5,3% ogółu) zostało

ocenionych tylko przez 1 studenta. Z drugiej strony 34 osoby (12,1% ogółu ocenionych) zostało
ocenionych przez ponad 50 studentów, w tym 7 osób (2,5%) przez ponad 100 studentów. Ogólna
średnia ocena na WNGiG w roku akademickim 2013/2014 była równa 4,41. Rozkład ocen był
następujący:
 < 3,0 – 10 osób,
 3,0 – 3,49 – 8 osób,
 3,5 – 3,99 – 23 osoby,
 4,0 – 4,49 – 89 osób,
 4,5 – 4,99 – 140 osób,
 5,0 – 12 osób.
Na uwagę zasługuje fakt, że aż 152 osoby (tj. 53,9% ogółu) uzyskały ogólną ocenę co
najmniej 4,5, w tym 12 osób ocenę 5,0 (4,3%). Z kolei 89 osób (31,6%) uzyskało średnią oceny w
przedziale 4,0 – 4,49. Ocenę pomiędzy 3,0 a 3,99 uzyskało zaledwie 31 osób na WNGiG (11%
ogółu ocenianych). Świadczy to dobrej i bardzo dobrej jakości i wysokim poziomie zajęć
dydaktycznych prowadzonych na WNGiG. Niestety, są też od tej reguły wyjątki. Aż 10 osób (tj.
3,5% ogółu osób ocenianych) otrzymało ocenę poniżej 3,0.
WKJK

przedyskutował

propozycje

rozwiązania

problemu

pracowników

naukowo-

dydaktycznych, którzy otrzymują ogólne oceny niedostateczne od studentów. Ustalono, że
nauczyciel akademicki, który otrzymał taką ocenę musi przedstawić prodziekanowi ds.
studenckich program naprawczy i ma jeden rok na poprawę jakości prowadzonych zajęć. Druga
pod rząd ogólna ocena negatywna skutkuje oceną negatywną podczas okresowej ewaluacji
pracowników i może być podstawą odsunięcia takiej osoby od prowadzenia zajęć. Ponadto takie
osoby podlegają co semestralnej hospitacji. W przypadku uzyskania przez pracownika ocen
niedostatecznych z co najmniej jednego lub kilku przedmiotów (mino uzyskania ogólnej oceny
wyższej niż 3,0), to trzecia kolejna ocena skutkuje definitywnie o odsunięciu takiego pracownika
od prowadzenia takiego przedmiotu.

Ankietyzacja ewaluacyjna pracowników wykazała też, że największym problemem wśród
osób prowadzących zajęcia jest umiejętność zainteresowania przedmiotem. Ta ocena cząstkowa
najsłabiej wypadła i najczęściej obniżała ogólną średnią ocenę pracowników WNGiG.
Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia uchwaliła propozycję szkoleń dla wszystkich
nauczycieli akademickich WNGiG pod kątem motywacji i poprawy jakości prowadzonych zajęć,
Szkolenia te mają się odbyć w drugiej połowie 2015 roku i mają być prowadzone przez
specjalistów z UAM lub firmę zewnętrzną specjalizującą się w tej dziedzinie.

