Sprawozdanie z wykonania
Rekomendacji Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, w roku 2016
Rekomendacje
Cel

Zróżnicowanie form zajęć na studiach
III

Ujednolicenie studiów programu MISH
na WNS

Poziom Wydziału
Zadanie
Odpowiedzialny
1. Zapewnienie studentom
studiów III stopnia
Dziekan /
możliwości uczestnictwa
Dyrektorzy
w zróżnicowanych
Instytutów,
formach zajęć (wykłady,
Kierownicy
grupy badawcze,
Studiów
laboratoria, warsztaty,
Doktoranckich
zajęcia terenowe))

2. opracowanie regulaminu
studiów MISH na WNS

Dziekan

Termin Realizacji

Wskaźnik/Rezultat

do czerwca 2017

Zmiany w programach

III 2017

Punkt zrealizowany –
przygotowano dokument:
a) regulujący zasady
funkcjonowania programu
MISHiS na WNS UAM,
b)wskazujący
jednoznacznie kierunki
wchodzące do programu,
c) wyznaczający osoby
odpowiedzialne za
funkcjonowanie programu
MISHiS na
poszczególnych

kierunkach,
d) precyzujący wymagania
programowe MISHiS.

Sprawozdanie z wykonania
Rekomendacji Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, w roku 2016
Dziekan WNS

Cel

Zróżnicowanie form zajęć na studiach III

Ujednolicenie studiów programu MISH na
WNS

Poziom Wydziału
Zadanie
Odpowiedzialny
1. Zapewnienie studentom
studiów III stopnia możliwości
uczestnictwa w
zróżnicowanych formach zajęć
(wykłady, grupy badawcze,
laboratoria, warsztaty, zajęcia
terenowe))

2. opracowanie regulaminu
studiów MISH na WNS

Dziekan / Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Studiów
Doktoranckich

Dziekan

Termin Realizacji

Wskaźnik/Rezultat

do czerwca 2017

Zmiany w programach

III 2017

Punkt zrealizowany –
przygotowano dokument:
a) regulujący zasady
funkcjonowania programu
MISHiS na WNS UAM,
b)wskazujący jednoznacznie
kierunki wchodzące do
programu,
c) wyznaczający osoby
odpowiedzialne za
funkcjonowanie programu

MISHiS na poszczególnych
kierunkach,
d) precyzujący wymagania
programowe MISHiS.

MISHiS na Wydziale Nauk Społecznych UAM
W skład WNS UAM wchodzą cztery Instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii i Instytut Socjologii
Wydział prowadzi obecnie sześć kierunków studiów I-go i II-go stopnia (wraz ze specjalnościami) oraz studia w trybie jednolitym magisterskim
(kier. Psychologia).
Aktualnie w ramach programu MISHiS studiować można na kierunkach:
Filozofia: http://filozofia.amu.edu.pl/studia/
Kulturoznawstwo: http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/kierunki-studiow/
Socjologia: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/news_cats.php
Tutorzy:
Uczestnicy programu MISHiS zobligowani są do dokonania wyboru tutora, który pełni funkcję opiekuna studenta. Wybór taki – dla studentów Igo roku - nastąpić musi w pierwszych trzech tygodniach trwania roku akademickiego (tj. do dnia 20.10).
Zasady wyboru tutorów oraz ich obowiązki określone są przepisami, które znaleźć możemy na stronie: http://mishis.amu.edu.pl/tutorzy/
Programy studiów:

Programy studiów MISHiS opracowywane przez poszczególne Instytuty są podstawie podstawowych programów dla danego kierunku i
zawierają 70% przedmiotów z kierunku wiodącego i 30% przedmiotów do wyboru. Zasady realizacji studiów określa regulamin MISHiS
(http://mishis.amu.edu.pl/organizacja-studiow/organizacja-studiow/).
W celu uzyskania programu studiów należy zwrócić się do pracowników zajmujących się koordynacją procesu dydaktycznego realizowanego w
poszczególnych Instytutach:
Instytut Filozofii (kierunek: Filozofia):
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski, Z-ca dyr. IF UAM ds. Dydaktycznych,
829-21-03), WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 223.
godz. dyżurów: http://filozofia.amu.edu.pl/dyzury/),

mail: slaaw@amu.edu.pl, tel.: 61-

Instytut Kulturoznawstwa (kierunek: Kulturoznawstwo):
Dr Agnieszka Kaczmarek, Z-ca dyr. IK UAM ds. Dydaktycznych, mail: ag.kaczm@amu.edu.pl,
tel.: 61-829-22-13, WNS UAM, ul.
Szamarzewskiego 89A, pok. 13 bud.
godz. dyżurów: http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/dyzury_-pracownik0w_2016-17.pdf),
Instytut Socjologii (kierunki: Socjologia):
Mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mail: mblasiak@amu.edu.pl, tel.: 61-829-22-72, WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 105.
godziny dyżurów: poniedziałek - piątek: 8.00 – 14.00,

Sprawozdanie z wykonania rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia
oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNS
w Instytucie Socjologii UAM w roku 2016

1. Realizowano zadania przewidziane planem pracy komisji ds. rozdziału środków z dotacji projakościowej IS UAM (w osobnym załączniku).

2. Realizowano zadania przewidziane planem pracy komisji ds. rozdziału środków finansowych IS UAM, w tym zadania związane z poprawą
jakości kształcenia (w osobnym załączniku).
3. Uruchomiono na UAM dla doktorantów ofertę Ogólnouniwersyteckich Wykładów w języku angielskim; wykłady prowadzi dwóch
pracowników IS UAM.
4. Ponadto odbyło się w IS spotkanie, w czasie którego prof. dr hab. Marek Krajewski przedstawił prezentację z opracowanymi wynikami
ankiety zrealizowanej w styczniu 2017 przez niego wśród pracowników i doktorantów Instytutu na temat zidentyfikowania najważniejszych
problemów związanych z rekrutacją na I i II stopnień studiów, przebiegiem studiowania oraz odpływem studentów przed formalnym
ukończeniem studiów. Podczas spotkania dyskutowano wnioski oraz ustalono plan dalszego działania celem poprawy istniejącej sytuacji, a
zwłaszcza problemów z naborem studentów i tzw. ’fikcyjnymi studentami’ - osobami rejestrującymi się w systemie USOS na jeden semestr
jedynie w celu pobierania studenckich świadczeń socjalnych. Osobno dyskutowano także nad zagadnieniami związanymi z tożsamością i
profilem naukowo-dydaktycznym Instytutu oraz jego rozpoznawalnością wśród studentów i potencjalnych kandydatów na studia I i II stopnia.
Ponadto, realizując rekomendacje Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na rok 2016:
5. Na zebraniu Rady Instytutu Socjologii UAM w dn. 27/10/2016 powołano instytutową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie: dr
hab. Jakub Isański jako przewodniczący, oraz dr Filip Schmidt, dr Bogumiła Mateja-Jaworska i mgr Łukasz Koperski jako członkowie.
6. Powołano dr Iwonę Przybył do wydziałowego zespołu oceny jakości kształcenia.
7. Powołano członków komisji ds. korekty programu studiów III stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018 w składzie:
przewodniczący: dr hab. Piotr Jabkowski, członkowie: Prof. dr hab. Rafał Drozdowski, prof. dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska, dr hab. Jakub Isański.
8. Powołano dr hab. Jakuba Isańskiego na egzaminatora do przeprowadzanie egzaminu z socjologii w języku angielskim, w przewodach
doktorskich.
9. Zatwierdzono termin egzaminu (19 listopada 2016 roku) oraz o powołano komisję egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy na kursie
specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy Społecznej II edycja w składzie: przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Anna Michalska,
członkowie: dr Joanna Rajewska de Mezer, mgr Adrianna Weber, mgr Agnieszka Mech.
10.
W lutym 2017 odbyło się zebranie w składzie: Dyr. IS Prof. UAM Aldona Żurek, Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dr Agnieszka Jeran
oraz dr hab. Jakub Isański w sprawie ustalenia planu pracy instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku 2017. Na zebraniu:
A. Ustalono wstępny plan przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych pracowników IS, począwszy od zajęć prowadzonych przez
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od 2014 roku (mniej niż 3 lata, warunek ten w lutym 2017 spełnia 5
pracowników); hospitacje będzie przeprowadzał dr hab. Jakub Isański wraz z bezpośrednim przełożonym każdego z pracowników,
hospitacja przeprowadzana będzie w oparciu o wystandaryzowany formularz opracowany z uwzględnieniem wytycznych z
realizowanego na UAM w 2016 szkoleniu, formularz zawiera część do wypełnienia przez zespół hospitujący oraz prowadzącego
zajęcia dydaktyczne. Hospitacje przeprowadzane będą po uprzedzeniu pracowników, z ok. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

B. Ustalono wstępny plan poprawy jakości syllabusów, w oparciu o które prowadzone są zajęcia dydaktyczne w IS UAM. W ramach
planu przeprowadzone zostaną spotkania z koordynatorami specjalności celem aktualizacji literatury przedmiotu, ew. usunięcie
powtarzających się pozycji w literaturze obowiązkowej na każdy z przedmiotów a także zwiększenia atrakcyjności i przystępności
zajęć, z uwzględnieniem sugestii studentów i doktorantów.
11. Mechanizmy wspierające pracę nauczycieli akademickich:
C. zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników IS UAM poddawane są corocznej ewaluacji w oparciu o wystandaryzowany
formularz wypełniany anonimowo przez studentów; wyniki ewaluacji udostępniane są prowadzącym zajęcia oraz kierownikom
zakładów.
D. Pracownicy IS UAM zobowiązani zostali do aktualizacji danych o dorobku naukowo-dydaktycznym w systemie EWOS.
E. Organizowane są szkolenia dla pracowników których celem jest wzbogacenie ich warsztatu dydaktycznego.
F. Instytut finansuje także (z dotacji projakościowej) indywidualne szkolenia dla pracowników dydaktycznych (np. z obsługi
programu Excel na poziomie średniozaawansowanym).
Sprawozdanie przygotował: Jakub Isański, 28/02/2017

Sprawozdanie z działań komisji ds. rozdziału środków z dotacji projakościowej
w Instytucie Socjologii UAM w roku 2016
W roku 2016 komisja w składzie: prof. UAM dr hab. Aldona Żurek (przewodnicząca, wcześniej Prof. dr hab. R. Drozdowski), Prof. UAM dr
hab. Anna Michalska, dr hab. Piotr Jabkowski, dr Agnieszka Jeran, mgr Maciej Kośmicki, Daniel Szulc, spotykała się 3 razy, rozpatrując
wnioski o dofinansowanie działalności w jednym z czterech obszarów:
1. zakupy sprzętowe,
2. szkolenia i konferencje,
3. innowacje dydaktyczne,
4. publikacje.
Łącznie rozpatrzono 77 wniosków, w tym 23 pozytywnie, w pozostałych przypadkach obligując wnioskodawców do doprecyzowania wniosków.

Sprawozdanie przygotował: Jakub Isański, 6/03/2017

Sprawozdanie z wykonania rekomendacji Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, w roku 2016
Instytut Kulturoznawstwa

Cel

Zróżnicowanie form zajęć na studiach
III

Ujednolicenie studiów programu MISH
na WNS

Poziom Wydziału
Zadanie
Odpowiedzialny
1. Zapewnienie
studentom studiów III
stopnia możliwości
Dziekan /
uczestnictwa w
Dyrektorzy
zróżnicowanych
Instytutów,
formach zajęć
Kierownicy
(wykłady, grupy
Studiów
badawcze,
Doktoranckich
laboratoria,
warsztaty, zajęcia
terenowe))
2. opracowanie regulaminu
studiów MISH na WNS

Dziekan

Termin Realizacji

do czerwca 2017

III 2017

Wskaźnik/Rezultat
Instytut Kulturoznawstwa
nie prowadzi
samodzielnego studium
doktoranckiego. Studia III
stopnie realizowane są w
ramach Studium
Wydziałowego Wydziału
Nauk Społecznych UAM.

Dokument regulaminu

Instytut Filozofii UAM
sprawozdanie nie zostało przedstawione
Instytut Psychologii UAM
sprawozdanie nie zostało przedstawione

Opracowanie zbiorcze:
Radosław Kazibut,
przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia,
WNS, 2017.03.30

