Wydział Nauk Społecznych

Wykonanie rekomendacji
2016
(raport zbiorczy)

Działania podjęte na podstawie zaleceń BRJK i WZOJK
www.wns.amu.edu.pl

CEL

1) Podniesienie
jakości
programów
studiów
- stacjonarnych
- Niestacjonarnyc
h

PROPONOWANE DZIAŁANIA
ZADANIE

ODPOWIEDZIALNY

1) Modyfikowanie oferty
zajęć do wyboru
2) włączanie studentów w
badania naukowe
3) Większa indywidualizacja
programów studiów,
4) Zwiększenie umiejętności
z zakresu warsztatu badacza

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK; odpowiedni
organ samorządu

Wskaźnik/rezultat

-

-

-

-

2) Podniesienie
Jakości i
organizacji
kształcenia
studiów
stacjonarnych i
niestacjonarnych
I i II stopnia oraz
jednolitych
magisterskich

1) Doskonalenie metod
kształcenia rozwijających
kreatywność i aktywność
studentów,
2) Nadanie zajęciom
praktycznego charakteru
3) Wzrost korelacji pomiędzy
metodami oceniania a EK
4) Działania wpływające na
rozwijanie umiejętności dyd.
pracowników
5) Skuteczne prowadzenie
hospitacji,
6) Organizacja zjazdów

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK;

-

-

-

przegląd istniejących zajęć do wyboru i zmiana
części oferty (uzupełnienie oferty fakultetów o
nowe zajęcia),
wprowadzenie zajęć pozwalających studentom
na ćwiczenie umiejętność badawczych (np.
zajęcia w trybie SGB na kier. Filozofia) ,
stały przegląd (i aktualizacja) sylabusów,
hospitacje zajęć dydaktycznych,
analiza wyników ankiet studenckich w
kontekście jakości programów (dyrekcje
instytutów),
Zajęcia z przedmiotu Praktyka edytorska,
(koontynuacja)
Opracowanie i wdrożenie nowej ankiety do ewaluacji
zajęć przez studentów (IP)
Wdrożenie procedury uzyskiwania dodatkowych
kwalifikacji przez studentów kierunku psychologia - do
wykonywania zawodu psycholog-nauczyciel w
placówkach oświatowych,
Zmiana trybu wybranych zajęć z formy
ćwiczeniowej na laboratoryjną,
Kontynuacja i rozszerzenie oferty zajęć
realizowanych zgodnie z modelem SGB
(model ma być wprowadzony także na
studiach III – go stopnia),
analiza wyników ankiet studenckich na
poziomie dziekańskim i instytutowym
Udział przedstawicieli WNS w I Konferencji
Jakości Kształcenia UAM
Hospitacje zajęć dydaktycznych (protokoły z
hospitacji mogą być użyte przy sporządzaniu
oceny okresowej pracownika)
Zwiększanie liczby materiałów dydaktycznych

CEL

PROPONOWANE DZIAŁANIA
ZADANIE

ODPOWIEDZIALNY

1) Upowszechnienie
informacji o wynikach
badań
jakości kształcenia
2) Upowszechnienie
informacji o
przeprowadzonych
działaniach na rzecz
doskonalenia jakości

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK, odpowiedni
organ samorządu

5. Zwiększenie
skuteczności
realizowania
rekomendacji
dot.
jakości kszt. w
poszczególnych
jednostkach

Analiza dotycząca
nauczania języków obcych

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK;

- Narada z dyrektorami nowej kadencji w
sprawie wzmożenia działań projakościowych,
- Planowanie intensyfikacji wykorzystania
kanałów informacyjnych do propagowania
działań projakościowych (np. Poprzez
kompleksowe wykorzystanie platformy FB)

6.
Zróżnicowanie
form zajęć na
studiach III

Zapewnienie studentom
studiów III stopnia
możliwości uczestnictwa w
zróżnicowanych formach
zajęć (wykłady, grupy
badawcze, laboratoria,
warsztaty, zajęcia
terenowe)

Dziekan/Dyrektorzy Instytutów,
Kierownicy Studiów
Doktoranckich

- Prace nad zmianami programów studiów

7. Ujednolicenie
studiów
programu MISH
na WNS

Opracowanie regulaminu
studiów MISH na WNS

Dziekan

- Wydział prowadzi studia wg. Regulaminu
przejętego przez MISHiS UAM
(http://mishis.amu.edu.pl/organizacjastudiow/organizacja-studiow/)

3. Promowanie
działań
projakościowych
wśród społ.
akademickiej na
studiach

-

-

-

Wprowadzenie stałej praktyki publikowania
wyników badań jakości kształcenia (badania
BJK),
Analiza wyników ankiet (ze szczególnym
uwzględnieniem komentarzy studentów –
jakościowy wymiar badań) na poziomie
dziekańskim i instytutowym,
Stała aktualizacja stron wydziałowych,
poświęconych jakości kształcenia

I) Specyficzne działania projakościowe podejmowane przez jednostki
wchodzące w skład WNS UAM (wybrane przykłady)
STUDENCKIE GRUPY BADAWCZE (SGB)

Cel powołania grup badawczych:
- umożliwienie rozwoju naukowego najlepszym studentom studiów filozoficznych;
- podniesienie jakości studiów poprzez wsparcie merytoryczne udzielone studentom
pragnącym realizować projekty badawcze;
- podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii;
- działanie projakościowe;
- akceleracja rozwoju młodej kadry;
- kształtowanie umiejętności pracy w zespołach zadaniowych.
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II) Specyficzne działania projakościowe podejmowane przez jednostki wchodzące w skład
WNS UAM (wybrane przykłady)
LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (LKZ)
CELEM GŁÓWNYM projektu jest ułatwienie 240 studentom ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I, II
stopnia i jednolitych studiów magisterskich WNS UAM wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w
kompetencje oczekiwane przez pracodawców.
CELE SZCZEGÓŁOW (wybrane):
1. rozwój KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH i INTRAPSYCHICZNYCH z zakresu KOMUNIKACJI i pracy w
interdyscyplinarnych zespołach (240 os.)
2. wyposażenie studentów w KOMPETENCJE ZAWODOWE, w tym przygotowanie do pracy w zawodach: a. badacza
ilościowego (60 os.), b. badacza jakościowego (60os.)
3. przygotowanie w zakresie psychologia kliniczna (studenci kier. Psychologia) (60os.)
4. przygotowanie animatora grup i kultury, spec. ds. nowych mediów i technologii w uczeniu, poradnictwa
psychologicznego (60 os.)
3. Wyposażenie studentów. w specjalistyczne KOMPETENCJE INFORMATYCZNE umożliwiające obsługę zaawansowanych
programów branżowych (120 os.)
4. rozwój KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH w zakresie samoorganizacji pracy metodą projektu m.in.: planowania,
terminowej realizacji zadań i
kreatywnego rozwiązywania problemów w okresie (240 os.)
5. rozwój KOMPETENCJI w zakresie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w tym prowadzenia własnej firmy
www.wns.amu.edu.pl
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III) Specyficzne działania projakościowe podejmowane przez jednostki wchodzące w
skład WNS UAM (wybrane przykłady)
FESTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ KULMINACJE
Festiwal jest jednym z najważniejszych na UAM elementów działania na rzecz rozwoju kultury
akademickiej. Pozwala również studentom WNS zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu
organizacji imprez, promowania kultury i pracy w zespołach zadaniowych.
Członkowie naszej społeczności mogą uczestniczyć w występach studenckich grup teatralnych i tanecznych, poznać
twórczość studenckich poetów, piosenkarzy, pisarzy, (foto)grafików, performerów, rzeźbiarzy, kuglarzy, muzyków,
naukowców, badaczy i innych pasjonatów kultury. Festiwal organizowany jest przez dwa wydziały – WNS oraz WSE i ma
charakter otwarty.

www.wns.amu.edu.pl

