REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii UAM
na rok 2017
Propozycje działao na rzecz doskonalenia jakości kształcenia przygotowane przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na
podstawie Raportu z badania jakości kształcenia na UAM przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
doktorantów oraz nauczycieli akademickich w roku 2015/2016, raportów cząstkowych poszczególnych Jednostek z wykonania rekomendacji
za rok 2016, audytów przeprowadzonych w roku 2016 oraz audytu uzupełniającego z roku 2017 raz rekomendacji Rady ds. Jakości
Kształcenia dotyczących doskonalenia Jakości Kształcenia na UAM w Poznaniu na rok 2017.
PROPONOWANE DZIAŁANIA
POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁU / INSTYTUTÓW/KATEDR)
Zadanie

CEL

Odpowiedzialny

Podniesienie liczby
respondentów biorących
udział w badaniach
ankietowych

1.

Prowadzenie akcji informacyjnej na poziomie wydziału i poszczególnych jednostek
(zachęcanie nauczycieli do wzięcia udziału w ankiecie na zebraniach instytutowych, drogą
mailową). Dotyczy:
- oceny semestralnej nauczycieli akademickich w poszczególnych jednostkach
- badania jakości kształcenia na WN UAM (zarówno pośród nauczycieli akademickich,
doktorantów jak i studentów).

Prodziekan ds. studenckich; dyrektorzy
jednostek; kierownik WSD; odpowiedni
organ samorządu studentów
(opiekunowie roku) i doktorantów,
Termin: ciągle

Weryfikacja wyników
ankiet oceniających
nauczycieli
akademickich /
Informowanie o
podjętych działaniach na
rzecz jakości kształcenia

1.

W Jednostkach: odpowiednie reagowanie jednostek na problemy sygnalizowane przez
studentów, umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zachowanie poufności;
system hospitacji z poszanowaniem praw nauczyciela akademickiego; wsparcie dla
doktorantów i młodszych pracowników prowadzących zajęcia (opieka metodyczna,
szkolenia), kompetentne wsparcie dla nauczyciela akademickiego w interpretacji wyników
ankiet itd.
Na Wydziale oraz w Jednostkach: Informacja o wynikach badao jakości kształcenia oraz

Odpowiedni organ samorządu studentów i
doktorantów, opiekunowie roku w
porozumieniu z
prodziekanem ds. studenckich oraz
dyrektorami jednostek
Termin: ciągle

2.

str. 1

przeprowadzonych działaniach na rzecz doskonalenia jakości kształcenia (informowanie
nauczycieli oraz studentów: przesłanie sprawozdania z działao na rzecz jakości kształcenia
na Wydziale Neofilologii za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opiekunowie roku
przesyłają sprawozdanie swoim studentom).

Propagowanie etycznych
postaw wśród
studentów

1.

Dalsze wdrażanie oraz zdiagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem
systemu antyplagiatowego OSA.
Organizowanie corocznych zebrao dla studentów I roku w celu omówienia regulaminu
studiów, praw i obowiązków studenta, przedstawienia zasad akademickiego savoir vivre.
Instruowanie studentów o konieczności merytorycznego wypełniania ankiet oceniających
nauczycieli akademickich i zachowania kultury słowa w komentarzach.

Prodziekan ds. studenckich/ dyrektor
jednostki; Kierownik WSD; wszyscy
nauczyciele akademiccy;
Termin: ciągle

1.

Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie opieki metodycznej i szkoleo dydaktycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem doktorantów oraz młodszych stażem pracowników
dydaktycznych.

Dziekan / dyrektor jednostki; Rady
Jednostek lub komisje powołane do tych
celów;
Termin: ciągle

2.

Opracowanie metod nagradzania pracowników za ponadetatową aktywnośd na rzecz
doskonalenia jakości (np. tworzenie kursów e-learningowych).

1.
2.

Weryfikacja programów studiów w trakcie wprowadzania zmian programowych (KRK).
Ujednolicenie programów we wszystkich jednostkach zgodnie z § 11 Uchwały nr
28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dn. 30 stycznia 2017
r. z wszystkimi wymienionymi w niej elementami.
Diagnoza problemów związanych z realizacją oferty zajęd do wyboru oferty zajęd do
wyboru przez studentów.
Diagnoza problemów związanych z ofertą zajęd o charakterze praktycznym dla
studentów.

2.
3.

Doskonalenie pracy
dydaktycznej

Poprawa jakości
programów kształcenia

3.
4.

Prodziekan ds. studenckich / dyrektor
jednostki; koordynatorzy USOS
Termin: ciągle

str. 2

str. 3

