Wydziałowy Zespół Zarządzania Jakością Kształcenia (WZZJK)

1) ZAŁOŻENIA OGÓLNE
WZZJK WNS jest ekspozyturą Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) na
UAM, który został utworzony w 2010 r. w celu koordynacji i wsparcia dla działań projakościowych
realizowanych na poszczególnych Wydziałach Uczelni.
WZZJK koncentruje się na trzech głównych zadaniach:
- Ocenie jakości kształcenia (np. poprzez regularną analizę wyników ankiet studenckich),
- Zapewnieniu jakości kształcenia (np. poprzez stałe monitorowanie procesu kształcenia oraz
reagowanie na zgłaszane przez studentów i prowadzących uwagi dot. jakości zajęć, planów i
programów studiów oraz wdrażanie zaleceń kierowanych do jednostek z USZJK),
- Planowaniu i wprowadzaniu działań mających na celu poprawę i doskonalenie jakości (np. w
zakresie jakości zajęć dydaktycznych).
Komisja WZZJK tworzy wspólnie z zespołem WZOJK Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia1.
2) SPECYFIKA WZZJK WNS
W ramach Wydziału Nauk Społecznych funkcjonują obecnie cztery Instytuty, prowadzące kształcenie
na 6 kierunkach (wraz ze specjalnościami):
I. Instytut Filozofii: kier.: Filozofia, (studia stacjonarne I-go, II-go, III-go stopnia, studia podyplomowe),
II. Instytut Kulturoznawstwa: kier.: Kulturoznawstwo, (studia stacjonarne I-go, II-go, studia
podyplomowe),
III. Instytut Psychologii:
- kier.: Psychologia, (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite-magisterskie, studia III-go stopnia,
studia podyplomowe),
- kier.: Kognitywistyka (studia stacjonarne I-go stopnia, II-go stopnia, jednolite magisterskie (w trakcie
wygaszania), III-go stopnia),
IV. Instytut Socjologii:
- kier.: Socjologia (studia stacjonarne I-go, II-go, III-go stopnia),
- kier.: Praca socjalna studia stacjonarne I-go, II-go)
Kształcenie prowadzone na wydziałach obejmuje kierunki z dwóch różnych dziedzin nauki: nauk
humanistycznych i społecznych. Z uwagi na złożoną strukturę Wydziału i znaczne zróżnicowanie
merytoryczne poszczególnych kierunków studiów, wydziałowa polityka jakości kształcenia
prowadzona jest na dwóch poziomach:
1) Poziom instytutowy (dyrekcje instytutów, rady instytutów, komisje i zespoły specjalne)
2) Poziom wydziałowy (WZZJK i WZOJK).
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Raport z działań komisji WZZJK prezentowany jest jako część corocznego sprawozdania przewodniczącego
komisji WZOJK

3) SKŁAD I TRYB POWOŁANIA KOMISJI
W skład komisji WZZJK wchodzą:
- prodziekan ds. studenckich WNS UAM,
- dyrektorzy ds. studenckich poszczególnych instytutów,
- pełnomocnicy ds. wybranych kierunków (kier.: Kognitywistyka, kier.: Praca Socjalna),
- przedstawiciel studentów (oddelegowany przez Samorząd),
- przedstawiciel doktorantów (oddelegowany przez Samorząd).
Członków komisji powołuje Dziekan Wydziału (na czas trwania kadencji władz Wydziału).
Przewodniczący komisji może również zaprosić do udziału w spotkaniach inne osoby związane z
procesem kształcenia2.
4) HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Spotkania organizowane są przynajmniej dwa razy w roku akademickim (najczęściej semestralnie).
Spotkanie może także zostać zwołane na prośbę przewodniczącego lub innego członka komisji.
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W szczególności: pełnomocników dyr. ds. kształcenia, pozostałych członków władz wydziałowych
i instytutowych oraz przedstawicieli komisji WZOJK.

