Poznań, 07.03.2013

Protokół ze spotkania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Nauk
Społecznych UAM
Dnia 7 marca 2013 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Obecni:
1.

Dr R. Ciesielski (przewodniczący)

2.

Prof. E. Nowak

3.

Prof. A. Jocz

4.

Prof. A. Żurek

5.

Prof. K. Moraczewski

6.

Dr Błażej Smykowski

7.

Dr S. Sztajer

8.

Dr M. Szynkiewicz

9.

Mgr Damian Kokoć
Na spotkaniu przedstawiono i przedyskutowano projekt rekomendacji dotyczący

kontroli sylabusów w Instytutach WNS.
Projekt przedstawił prof. A. Jocz i jako że był dyskutowany internetowo poproszono o
przedstawienie tych rekomendacji instytutom i na Radzie Wydziału WNS
Ustalono, że kolejne spotkanie Zespołu będzie spotkanie wspólnym zespołowo
wydziałowych.

Poznań, dn. 4.04.2013r.
Uwagi Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia dotyczące kondycji sylabusów (opisów
modułów kształcenia w języku KRK) na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze letnim 2013
1. Uwagi dotyczące konstrukcji sylabusów (modułów kształcenia), które obowiązują na WNS:
a).

Sylabus

powinien

być

fizycznie

jeden

dla

wykładu

i

uzupełniających

go

konwersatoriów/ćwiczeń.
b). Należy zadbać o zgodność liczby punktów ECTS z nakładem pracy studenta (rozumianym jako
suma godzin wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i pracy własnej studenta. W przygotowaniu
znajduje się katalog typowych prac, który może okazać się przydatny dla studentów w
oszacowaniu nakładów własnej pracy).
c). Liczba efektów kształcenia przypisanych do danego sylabusa niezbyt wygórowana lecz
realistyczna do osiągnięcia w cyklu zajęć (max. 10 na jeden sylabus). Jeżeli dany przedmiot jest
realizowany w wymiarze przekraczającym 30h, to

liczbę efektów kształcenia można

proporcjonalnie zwiększyć.
d). Warto (w perspektywie kilkuletniej) w następujący sposób zmierzać do wypracowania
ujednoliconych kryteriów oceniania studentów, które sformułowane zostaną w

sylabusach

obowiązujących na WNS:
* na poszczególnych kierunkach studiów powinny powstać rejestry (katalogi) kryteriów oceniania
w ramach przedmiotów nauczanych (wraz z poglądowym opisem).
** Następnie można dążyć do względnej jednorodności kryteriów oceny na poziomie
wydziałowym.
2. Wskazówki dotyczące kontroli kondycji sylabusów na WNS:
a). Pierwsza kontrola kondycji sylabusów na WNS powinna odbyć się pod koniec semestru
letniego roku akad. 2012/13 (podobne kontrole powinny odbywać się również w semestrze
zimowym i letnim każdego kolejnego roku akademickiego i objąć wszystkie stopnie studiów oraz
studia podyplomowe i kursy dokształcające).
b). Kontrola powinna objąć znaczącą dla badań liczbę sylabusów, które zostaną wybrane w
sposób losowy na każdym kierunku studiów na WNS; jeśli kierunek dzieli się na specjalności, to
kontroli powinny być poddane również sylabusy specjalnościowe (25% z całości sylabusów
przedłożonej przez poszczególne Instytuty).
c). Pierwsza kontrola obejmowałaby sylabusy przygotowane na semestr letni roku akademickiego
2012/13 i dotyczyła studiów I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe.
d). Raport z kontroli należy udostępnić Zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia, Dziekanom
WNS (raporty takie archiwizowane przez Dziekanat WNS) oraz Dyrekcjom poszczególnych

Instytutów. Dyrekcje zobowiązane są zapoznać z raportem wszystkich wykładowców i
rekomendować ewentualne udoskonalenia sylabusów na Radzie Instytutu; Dyrekcje dbają o obieg
informacji w kierunku młodszych pracowników i doktorantów (kopie raportu powinny
pozostawać w aktach sekretariatów poszczególnych Instytutów).
3. Kontrola sylabusów powinna odpowiedzieć na następujące pytania:
a). Czy sylabusy sporządzono zgodnie z aktualnym formularzem dla UAM i czy trafiły one do
systemu USOS (na tyle, na ile jest to technicznie możliwe ze strony systemu USOS).
b). Czy komplet sylabusów opublikowano w miejscu dostępnym dla pracowników i studentów
(np. USOS i/lub zakładka na stronie domowej instytutu)? Czy łatwo zidentyfikować sylabusy
opublikowane w Internecie (nazwisko wykładowcy i nazwa przedmiotu powinny być widoczne
bez otwierania wszystkich dokumentów)?
c). Czy sformułowane cele kształcenia są w pełni zgodne z KRK zatwierdzonymi przez Senat
UAM, lecz realizują przy tym strategię rozwoju jakości kształcenia? (warto konsultować się z
Prof. Ziółkową z uniw. Komisji ds. Jakości Kształcenia).
d). Czy w sylabusach, które funkcjonują na danym kierunku lub specjalności studiów występują
nieuzasadnione/liczne „powtórki” (duble) w treściach kształcenia i czy istnieją kierunkowe efekty
kształcenia wcale lub słabo uwzględniane w sylabusach)
Przewidywany termin weryfikacji sylabusów: koniec czerwca 2013r.
Przewidywany termin pisemnej rekomendacji udoskonaleń/raportów: wrzesień 2013r.
Wykonawcy: Wydziałowy Zespół ds. oceny jakości kształcenia

