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 2012 (3 edycja)
 Raport Rady ds. Jakości Kształcenia z badań jakości kształcenia obejmujących ocenę własną wydziałów na UAM z dnia 11.02.2013
CEL

PROPONOWANE DZIAŁANIA
zadanie
odpowiedzialny

Weryfikacja programów
kształcenia zgodnie z KRK

- ocena sylabusów po zakończeniu roku
akademickiego 2012/13
- wprowadzenie modyfikacji
- szkolenia w zakresie redagowania sylabusów

Modyfikowanie sposobów
weryfikacji zakładanych
efektów kształcenia
osiąganych w
modułach/przedmiotach i
uzupełnienie sylabusów o
informacje dotyczące
sposobów i kryteriów
weryfikacji efektów
kształcenia
Wprowadzenie metod
prowadzenia zajęć
dydaktycznych wyzwalających
kreatywność rozwijających
umiejętność dyskusji,

- ocena stosowanych obecnie kryteriów
weryfikacji efektów kształcenia
- przeprowadzenie szkoleń
- modyfikacja/uzupełnienie sylabusów

- szkolenia
- analiza metod i form kształcenia w
odniesieniu do zakładanych efektów
kształcenia po pierwszym roku pierwszego
cyklu kształcenia na podstawie nowych

termin realizacji

wskaźnik
rezultat

- prodziekani ds. studiów
stacjonarnych, niestacjonarnych
i doktoranckich
- samorząd studentów
- WZZJK, WZOJK
- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i
doktoranckich
- koordynatorzy przedmiotów
- WZZJK, WZOJK

czerwiec 2014

uzupełnione/
poprawione
sylabusy

czerwiec 2014

uzupełnione/
poprawione
sylabusy

- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i
doktoranckich,
- koordynatorzy przedmiotów,

do końca roku
2014

uzupełnione/
poprawione
sylabusy

zastosowania wiedzy
teoretycznej i rozwijających
kompetencje społeczne
Upowszechnienie wśród
studentów i pracowników
wiedzy na temat efektów
kształcenia i punktacji ECTS

Polepszenie warunków
prowadzenia zajęć
dydaktycznych
Podniesienie rangi pracy
dydaktycznej i motywowanie
nauczycieli akademickich do
podnoszenia umiejętności
dydaktycznych

Weryfikacja prawidłowości
przypisania punktów ECTS
przedmiotom/modułom
Doskonalenie działań w
zakresie uznawalności
efektów kształcenia
uzyskanych poza uczelnią

programów (po roku akademickim 2012/2013)
- wdrożenie nowych/udoskonalonych metod
prowadzenia zajęć
- stworzenie mechanizmów umożliwiających
studentom i pracownikom zapoznanie się z
kierunkowymi efektami kształcenia,
sylabusami modułów, punktacją ECTS
- szkolenia
- dostępność informacji na stronie domowej
WA
- systematyczne uzupełnianie wyposażenia sal
w odpowiedni sprzęt
- optymalizacja planowania zajęć
- opracowanie systemu oceniania (ankiety,
hospitacje)
- nagradzanie najlepszych dydaktyków
- organizacja szkoleń dla wykładowców na
Wydziale (również poprzez platformę elearningową) promujących nowoczesne
metody nauczania
- informowanie o szkoleniach poza WA
- organizowanie współpracy prowadzących
zajęcia na danym kierunku/specjalności/roku
studiów

- WZZJK, WZOJK

- przeprowadzenie ankiet wśród studentów
pierwszego roku w roku akademickim 2012/13
oraz studentów pierwszego i drugiego roku w
roku akademickim 2013/14
Bezwzględne uznawanie zapisów znajdujących
się w „Porozumieniu o uznawaniu osiągnięć”

- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych
- koordynatorzy przedmiotów
- samorząd studentów i
doktorantów

do końca
października
2013

- dziekan, prodziekan ds.
studiów stacjonarnych
- zespół planistów
- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych
- koordynatorzy przedmiotów
- WZZJK, WZOJK

działanie ciągłe

- szkolenia
- procedury
upowszechniania
wiedzy nt. EK i
ECTS

do końca 2013
roku

- ankiety
- system
hospitacji
- szkolenia
- procedura
nagradzania
nauczycieli
akademickich

- koordynator ds. ECTS
- samorząd studentów

czerwiec 2013 i
czerwiec 2014

wyniki badania

- prodziekani ds. studiów
stacjonarnych i
niestacjonarnych
- koordynator Erasmusa

działania ciągłe

macierzystą przez studentów
mobilnych
Monitoring losów
absolwentów

- stworzenie bazy absolwentów
- utworzenie zakładki z informacjami dla
absolwentów na stronie WA

Współpraca z pracodawcami i
praktykami

- zorganizowanie spotkań z pracodawcami i
praktykami związanymi z profilem kształcenia
na Wydziale

Weryfikacja warunków
rekrutacji na studia II i III
stopnia

- przeanalizowanie i zmodyfikowanie
warunków rekrutacji w celu zapewnienia
wysokiego poziomu przyjmowanych
kandydatów

Poprawa systemu
informatycznego

- usprawnienie procesu zapisów na zajęcia
- umieszczenie w USOSie programów
kształcenia

Doskonalenie programów
kształcenia na studiach
doktoranckich

- poszerzenie oferty dydaktycznej SD WA
- monitorowanie potrzeb doktorantów i
planowanie wsparcia prowadzonych przez nich
badań naukowych
- zwiększenie liczby zajęć do wyboru w ofercie
programowej SD WA
- przeprowadzenie warsztatów
- przygotowanie przykładowego sylabusa
modułu realizowanego za pomocą e-learningu

Zwiększenie udziału elearningu w procesie
kształcenia

- koordynatorzy przedmiotów
- WZOJK
- prodziekani ds. studiów
stacjonarnych i
niestacjonarnych
- samorząd studentów
- WZZJK
- prodziekani ds. studiów
stacjonarnych i
niestacjonarnych
- WZZJK
- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i
doktoranckich
- WZZJK
- samorząd studentów i
doktorantów
- dziekan
- koordynator USOS
- koordynatorzy przedmiotów

działanie ciągłe

czerwiec 2014

- baza
absolwentów,
- zakładka z
aktualizowanymi
informacjami
kontakty z
pracodawcami i
praktykami

do końca roku
2013 na rok
akademicki
2014/2015

zweryfikowane
zasady rekrutacji

do końca 2013

sprawnie
funkcjonujący
system
informatyczny
poprawa oceny
jakości kształcenia
na SD WA
wyrażona w
ankietach

- prodziekan ds. studiów
doktoranckich
- samorząd doktorantów

do końca 2014
roku

- prodziekani ds. studiów
stacjonarnych i
niestacjonarnych
- Pracownia Technologii
Edukacyjnych i Komputerowego

do końca 2014
roku

-przykładowy
sylabus
- wzrost liczby
kursów z udziałem
e-learningu

Ujednolicenie i
doprecyzowanie procedur
dotyczących procesu
kształcenia na WA

- przegląd i analiza dokumentów regulujących
proces kształcenia na WA
- sprawdzenie obowiązujących procedur pod
względem zgodności z efektami kształcenia
- doprecyzowanie obowiązujących procedur
- upowszechnienie wiedzy na temat
obowiązujących procedur

Usprawnienie komunikacji
pomiędzy organami WA a
społecznością Wydziału

- wprowadzenie elektronicznego biuletynu
(„Echa Rad Wydziału WA”) z informacją o
najważniejszych decyzjach podjętych podczas
posiedzeń Rad Wydziału WA
- przekazanie rzecznikowi WA zadania
opracowywania biuletynu na podstawie
protokołów z posiedzeń Rad Wydziału
- przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród
studentów, doktorantów i pracowników
- upowszechnienie informacji na temat
wyników badań jakości kształcenia
- upowszechnianie informacji o
przeprowadzanych działaniach na rzecz
doskonalenia jakości kształcenia

Podniesienie liczby
respondentów biorących
udział w badaniach
ankietowych

Poznań, 19.04.2013

Przetwarzania Języka
- dziekan, prodziekani ds.
studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i
doktoranckich
- WZZJK
- samorząd studentów i
doktorantów

do końca 2014
roku

- dziekan, prodziekani,
- rzecznik WA

do końca 2013

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

czas
ankietowania w
2013 roku

większa
dostępność,
klarowność i
efektywność
procedur
regulujących
proces kształcenia
na WA
dostępność
wiedzy o
decyzjach Rad
Wydziału wśród
społeczności WA

liczba
respondentów

