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CEL
1) Podniesienie
jakości
programów
studiów

PROPONOWANE DZIAŁANIA
ZADANIE

ODPOWIEDZIALNY

1) Możliwość realizacji zajęć
fakultatywnych na innych
wydziałach,

WZZJK, WZOJK,
samorząd wydziałowy

2) Kształtowanie
umiejętności miękkich i
kompetencji dydaktycznych
u nauczycieli

Wskaźnik/rezultat
-

-

-

3) Dalsze zwiększanie puli
zajęć o charakterze
praktycznym

-

-

-

2) Podniesienie
kwalifikacji kadry
akademickiej

1) Przegląd oferty szkoleń
dydaktycznych,
2) opracowanie własnego
projektu kursów
doszkalających dla
pracowników,

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK;

-

-

1.

Uzgodnienie zasad korzystania z oferty zajęć
realizowanych na innych wydziałach (studenci
mogą korzystać z puli zajęć innych jednostek UAM
po zaakceptowaniu wniosku przez dyr. ds.
studenckich)
Kontynuacja programu zajęć pozwalających
studentom (SGB) i doktorantom (DGB) na
ćwiczenie praktycznych umiejętność badawczych i
pracę w zespołach zadaniowych (tematycznych),
stały przegląd (i aktualizacja) sylabusów
przedmiotowych,
hospitacje zajęć dydaktycznych (na poziomie
wszystkich instytutów),
Szczegółowa analiza wyników ankiet studenckich
w kontekście jakości programów studiów i
atrakcyjności oferty dydaktycznej (dyrekcje
instytutów),
Poszerzenie listy przedmiotów fakultatywnych na
studiach I i II stopnia (laboratoria, konwersatoria,
wykłady monograficzne)
udział w projekcie Uniwersytet jutra (oferta dla
doktorantów),
Programy Instytutowe: Mitingi społeczne – program
dedykowany studentom 1 roku rozwijający ich
kompetencje społeczno-emocjonalne,
Oferta udziału w pilotażowym projekcie
podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych: Warsztaty
dydaktyczne UAM”.
Udział przedstawicieli instytutów wchodzących w
skład Wydziału w II Dniu Jakości Kształcenia UAM:
Uniwersytet dobrych praktyk (konferencja
szkoleniowa)

Grupa samokształceniowa dydaktyków IP – cykl
comiesięcznych spotkań poświęconych rozwiązywaniu

CEL
3) Promowanie
działań
projakościowych
wśród społeczności
akademickiej

PROPONOWANE DZIAŁANIA
ZADANIE

ODPOWIEDZIALNY

1) Zaprezentowanie rozwiązań
dydaktycznych oraz oferty
kształcenia (także w zakresie
kursów specjalistycznych) w
trakcie II Dnia Jakości
Kształcenia

dziekan/dyrektor
WZZJK, samorząd

Wskaźnik/rezultat
-

2) Działania zespołów
instytutowych zmierzające do
promowania działań
wpływających na podniesienie
jakości kształcenia

-

3) Wyłonienie wydziałowego
kandydata do nagrody
PRAECEPTOR LAUREATUS dla
najlepszego dydaktyka roku
(współdziałanie z samorządem
wydziałowym)

4) Podniesienie
kwalifikacji kadry
akademickiej

1) Przegląd oferty szkoleń
dydaktycznych,
2) opracowanie własnego
projektu kursów
doszkalających dla
pracowników,

-

dziekan / dyrektor
jednostki; WZZJK,
WZOJK;

Publikowanie wyników badań jakości kształcenia
(badania BJK),
Kontrola wyników ankiet (ze szczególnym
uwzględnieniem komentarzy studentów,
pozwalających na analizę jakościowy wymiar
badań) na poziomie dziekańskim i instytutowym,
udział Wydziału w akcji promującej jakość
kształcenia na UAM (II Dzień Jakości Kształcenia
06.12.2017). Projekty prezentowane w trakcie
konferencji:
- Laboratorium Kompetencji Zawodowych,
CONNECTING AUDIENCES European Alliances for
Education and Training in Audience Development,
- MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą
- Po pierwsze praktyka
- Intercultural Communication

-

Oferta udziału w pilotażownym projekcie
podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych: Warsztaty
dydaktyczne UAM”,

-

Udział przedstawicieli instytutów wchodzących w
skład Wydziału w II Dniu Jakości Kształcenia UAM:
Uniwersytet dobrych praktyk (konferencja
szkoleniowa),
Opracowanie propozycji szkoleń dla wykładowców
WNS - ZEN Prezentacji

-

Wydział Nauk Społecznych

I. Specyficzne działania projakościowe podejmowane przez jednostki wchodzące w
skład WNS UAM
(działania dodatkowe, nie ujęte w rekomendacjach)
Projekt Instytutu Kulturoznawstwa promujący akcje wypełniania ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne z
wykorzystaniem memów i strony FB Instytutu Kulturoznawstwa. Memy publikowane były w okresie roku
akademickiego (przed rozpoczęciem ankietowania i w jego trakcie). Skutkiem akcji było podniesienie
współczynnika wypełnionych ankiet. Akcja ma być kontynuowana w trakcie kolejnych edycji badań opinii
studenckich.

www.wns.amu.edu.pl
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II. Specyficzne działania projakościowe podejmowane przez jednostki wchodzące
w skład WNS UAM
(działania dodatkowe, nie ujęte w rekomendacjach)

FESTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ KULMINACJE – edycja
2017
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.
http://kulminacje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/Kulminacje-2017-program.pdf
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