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WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
(WZZJK)

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW DZIAŁAŃ SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA
WNGIG
w 2016 roku
zgodnie z Zarządzeniem 321/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r:
Zadania wydziałowych komisji ds. jakości
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Wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i
doskonaleniu jakości kształcenia, w odniesieniu do
„Rekomendacji WZOJK na 2016”:
1) rekonstrukcja składów WZZJK i WZOJK w nowej kadencji 2016-20;
►nowa struktura dwustopniowa i powołanie Rad Programowych ds. poszczególnych
kierunków studiów na poziomie instytutów;
► określenie zakresu działań każdej Komisji zgodnie z Zarządzeniem 321/2011/2012
Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zadań Rady ds. Jakości
Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia;
2) zmodyfikowano przekaz informacji poprzez ► modyfikację zakładki WZJK na www; ►
zamontowano monitory informacyjne na poziomach sal dydaktycznych oraz w
instytutach
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Rekomendacje WNGiG na rok ……2016.
Analiza wyników raportu ….z badania jakości kształcenia na UAM.
Raport dotyczący ankietyzacji nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Analiza wyników ankietyzacji dotyczącej weryfikacji efektów kształcenia.
Raport zespołu ds. dyplomowania.
Raport zespołu ds. egzaminowania.
Raport dotyczący studiów niestacjonarnych na kierunku......
Raport zespołu ds. oceny programów kształcenia.
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3) powołanie Komisji Wydziałowej ds. Współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym: ►Zakres działań; ► Struktura dwupoziomowa, ►Rady interesariuszy
i pracodawców;
4) opracowanie zasad uznawalności kształcenia pozaformalnego i nieformalnego –
powołanie na nową kadencję 2016-2020 Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania
Efektów Uczenia (WKPEU);
5) wspieranie Rad Programowych w modernizowaniu programów kształcenia
i opracowaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Ustawą z 22 grudnaia
2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i Rozporządzeniem MNiSW z 26
września 2016 r. w sprawie PRK – m.in. opracowano program kształcenia dla
kierunku Gospodarka wodna profil praktyczny /Piła;
6) wypracowanie działań cyklicznych w postaci procedury monitorowania i
wprowadzania zmian w programach kształcenia:

INICJATYWA ZMIAN
W PROGRAMACH STUDIÓW
+ nowe specjalności / kierunki

PRACOWNICY NAUKOWO- DYDAKTYCZNI WYDZIAŁU
STUDENCI
Dział Nauczania UAM – regulacje prawne

DYREKTORZY DS. DYDAKTYCZNYCH
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RADY INSTYTUTÓW
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1) KOMISJE
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7) monitorowanie i modyfikowanie zasad rekrutacji: nowe propozycje do uchwały
rekrutacyjnej ► nowe przedmioty maturalne w systemie rekrutacji, ► laureaci
kolejnych olimpiad, ► zniesienie rozmów kwalifikacyjnych na studia 2-st. z GP;
8) opracowywanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym
szczególnie podnoszenie kwalifikacji kadry m.in. ► kursy BRJK i
► Pełnomocnika Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami,
► opracowywanie metod doskonalenia systemu nagradzania nauczycieli
akademickich – nowa nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus”
► wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i
warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych – plan na 2017: Dodatkowe kursy
e-learningu
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9) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu
dydaktycznego: ► wydłużenie czasu dostępności dziekanatu, ► „skrzynki
podawcze”; ► dostępność formularzy; e-wnioski; ► wydłużenie otwarcia biblioteki
w soboty podczas zjazdów studentów niestacjonarnych; ► usprawnienie
rozliczania godzin ponadwymiarowych za studia niestacjonarne w oparciu o
USOS w dziekanacie;
10) Usprawnienia w organizacji procesu dydaktycznego i warunków prowadzenia
zajęć, m.in.: ► modernizacja sal dydaktycznych w Instytucie Geologii (gruntowny
remont s.11 i modernizacja pracowni komputerowych, wyposażenie sal w
urządzenia multimedialne, renowacja s.61), ► „wygłuszenie” P01; ►renogocjacje
cen kawy; ► modyfikacja harmonogramu zjazdów studentów niestacjonarnych –
wspólne zjazdy dla wszystkich kierunków;
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11) Wyniki ankiet oceniających pracę dydaktyczną nauczycieli
akademickich – ref.: prodziekan prof. dr hab. Andrzej Macias
13) Zadanie WZZJK na 2016/17- spotkania ze studentami
poszczególnych kierunków – zebranie bezpośrednich opinii
dot. jakości kształcenia – ref. prof. dr hab. Alina Zajadacz –
przewodnicząca Rady Programowej ds. Kierunku TiR, na
przykładzie spotkań ze studentami kierunku TiR
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Wydziałowy Zespół ds. oceny
jakości kształcenia
/WZOJK/

zgodnie z Zarządzeniem 321/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r:
zadania wydziałowych komisji ds. oceny jakości

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

•

analiza raportu z badania jakości kształcenia na UAM VII edycja – wyniki
dla WNGIG - referuje prof. dr hab. Renata Graf, przewodnicząca WZOJK
oraz dr Dorota Matuszewska / WZOJK;

•

weryfikacja ECTS - analiza raportów elektronicznych ankiety z nakładu
pracy studenta – ref.: dr Małgorzata Cichoń / WZOJK;

•

analiza sylabusów przedmiotowych pod katem metod oceniania i procesu
egzaminowania – ref.: prof. dr hab. Lidia Mierzejewska / WZOJK, na
przykładzie kierunku GP;

•

analiza raportów badania losów zawodowych absolwentów - wyniki
elektronicznych ankiet uczelnianych z systemu UBDA – ref. dr Anna
Tobolska /WZZJK - dla absolwentów kierunku Geografia i dr Julita
Biernacka /WZOJK - dla absolwentów Geologii;

•

opiniowanie zmian w programach kształcenia - część II RW

