Rekomendacje Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Anglistyki UAM
Przy sporządzaniu rekomendacji opierano się na następujących dokumentach:
 Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące jakości kształcenia na UAM w Poznaniu z dnia 28.01.2013
 Raporty z badań jakości kształcenia na UAM przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych przeprowadzonych w roku 2013 (4 edycja)
 Rekomendacje WZOJK WA z 19.04.2013

CEL
Doskonalenie działań
wewnętrznego systemu
zapewniania jakości
kształcenia na poziomie
wydziału

Podniesienie jakości realizacji
programów studiów
stacjonarnych

PROPONOWANE DZIAŁANIA
zadanie
odpowiedzialny
WZZJK/ WZOJK;
1. Uaktywnienie działania WZZJK i
odpowiedni organ samorządu
koordynacja prac WZZJK i WZOJK
2. Regularne sprawdzanie dostosowania
studentów i doktorantów
metod kształcenia i oceniania do efektów
kształcenia
3.Wypracowanie mechanizmów, dzięki którym
ankiety będą mogły mieć większy wpływ na
poprawę jakości kształcenia
4. Zwiększenie udziału studentów i
doktorantów w działaniach na rzecz poprawy
jakości kształcenia
1. Zwiększenie powiązania programów studiów
z prowadzonymi badaniami naukowymi
2. Dalsze doskonalenie metod kształcenia i
oceniania i dostosowanie ich do założonych
efektów kształcenia - szkolenia
3.Weryfikacja programów kształcenia pod
kątem liczby zajęć o charakterze praktycznym

- Dziekan, Prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych, WZZJK,
WZOJK; samorządy studentów
i doktorantów

termin realizacji
Do końca 2014;
potem działania
ciągłe

Do końca 2014,
potem działania
ciągłe

wskaźnik
rezultat
- Sprawozdania
WZZJK, WZOJK;

- Wprowadzone
ścieżki studiowania
przez badania
naukowe i/lub
studia II stopnia o
charakterze
badawczym (typu
research master)
- Udokumentowane

Poprawa organizacji procesu i
jakości kształcenia na studiach
niestacjonarnych

Nauczyciel akademicki
współodpowiedzialny za
jakość kształcenia

Dbałość o warunki i jakość
pracy nauczycieli ,
podnoszenie rangi pracy
dydaktycznej

1. Zwiększenie dostępności zbiorów
bibliotecznych w dni zjazdowe
2. Rozpowszechnienie informacji o punktach
ECTS; informacjach w systemie USOS i na
stronach wydziałowych
3. Obowiązkowe hospitacje zajęć
1. Zwiększenie współudziału nauczycieli
akademickich w procesie tworzenia
programów kształcenia i programów studiów
2. Organizowanie regularnych spotkań
koordynatorów programów studiów z
prowadzącymi moduły
3. Organizowanie współpracy prowadzących
zajęcia na danej specjalizacji/roku studiów
1. Likwidacja nieodpłatnych zajęć w godzinach
ponadwymiarowych
2. Dbałość o równomierne rozłożenie zajęć
dydaktycznych wśród nauczycieli
3. Dbałość o równomierne obciążenie
nauczycieli obowiązkami pozadydaktycznymi
4. Optymalizacja planu zajęć
5. Systematyczne organizowanie szkoleń
informacyjnych i doskonalących dla nauczycieli
6. Prowadzenie regularnych hospitacji zajęć
7. Zwiększenie nagradzania najlepszych
dydaktyków
8. Opracowanie kryteriów przyznawania

zmiany w metodach
kształcenia i
oceniania
- Zwiększona liczba
zajęć o charakterze
praktycznym
- Sprawozdanie
WZOJK;
- Arkusze z
hospitacji

- Dziekan, Prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych, WZZJK,
WZOJK

Do końca 2014,
potem działania
ciągłe

- Dziekan, Prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych WZZJK,

Do końca 2014,
potem działania
ciągłe

- Opracowane
zasady współpracy
- Liczba
zorganizowanych
spotkań

- Dziekan, Prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych WZZJK;
WZOJK

Do końca 2014,
potem działania
ciągłe

- Równomiernie
rozłożone zajęcia
- Protokoły z
hospitacji
- Liczba
zorganizowanych
szkoleń
- szkolenia
- arkusze z hospitacji
- kryteria
przyzanwania
nagród

Doprecyzowanie procedur
dotyczących procesu
kształcenia na WA

Usprawnienie komunikacji
pomiędzy organami WA a
społecznością Wydziału

nagród za pracę dydaktyczną
1.Analiza i doprecyzowanie obowiązujących
procedur regulujących proces kształcenia na
WA, w szczególności:
- analiza procedur stosowanych w procesie
dyplomowania w świetle Uchwały Rady
Wydziału WA z dnia 8 marca 2013
2. Opracowanie opisów zakresu obowiązków
kierownika studiów podyplomowych,
koordynatora przedmiotu, koordynatora
praktyk, opiekuna roku
3. upowszechnienie wiedzy na temat
obowiązujących procedur
1.Udostępnianie informacji na temat
planowanego porządku obrad RW;
2. wprowadzenie elektronicznego biuletynu
(„Echa Rad Wydziału WA”) z informacją o
najważniejszych decyzjach podjętych podczas
posiedzeń Rad Wydziału WA

- Dziekan, Prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i
doktoranckich
- WZZJK
- samorząd studentów i
doktorantów

do końca 2014
roku

- większa
dostępność,
klarowność i
efektywność
procedur
regulujących proces
kształcenia na WA
- opisy zakresu
obowiązków;

- Dziekan, Prodziekani,
- rzecznik WA

październik
2014

dostępność wiedzy
o decyzjach Rad
Wydziału wśród
społeczności WA

