Poznań, 10.12.2012

Protokół ze spotkania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Nauk
Społecznych UAM
Dnia 10 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Podczas spotkania ustalono, że przewodniczący Zespołu Remigiusz Ciesielski,
wystąpi do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM, o poszerzenie składu Komisji o
następujące osoby:
1. prof. Ewa Nowak
2. prof. Aldona Żurek
3. dr Sławomir Sztajer
Ustalono również, że w ramach współpracy, nawiąże się kontakt z przedstawicielami
studiów podyplomowych (kontakt zapewnić ma Prof. Błażej Smykowski) oraz z
przedstawicielem pracodawców (zostanie wysunięta prośba do Dziekana Ryszarda
Cichockiego o wskazanie takiej osoby).
Dr Remigiusz Ciesielski wskazał najważniejsze zadania stojące przed komisją:
Weryfikacja programów kształcenia, zwłaszcza sylabusów przedmiotów/modułów
1.

Realizacja

działań

dotyczących

weryfikacji

programów

kształcenia

niedokończonych w terminie przez jednostki, a wynikających z rekomendacji planowanych
do wdrożenia w roku 2013.
2. Szkolenia w zakresie redagowania sylabusów w jednostkach prowadzących
kształcenie.
3. Przeanalizowanie i uzupełnienie sylabusów.
4. Sprawdzenie kompletności sylabusów modułów wchodzących w skład programów
kształcenia.
Przewodniczący poinformował zebranych, że wszelkie zmiany dotyczące programów
należy zgłosić do początku maja br., aby można było je poddać sprawdzeniu przez WZOJK i
następnie zgłosić na obrady Radzie Wydziału.

Wprowadzenie metod i form prowadzenia zajęć dydaktycznych, które wyzwalają
kreatywność,

rozwijają

umiejętności

dyskusji,

umiejętności

zastosowania

wiedzy

teoretycznej, rozwijają kompetencje społeczne
1. Szkolenia w jednostkach prowadzących kształcenie.
2. Analiza metod i form prowadzenia zajęć dydaktycznych w stosunku do założonych
efektówkształcenia po pierwszym roku pierwszego cyklu nowych programów kształcenia
(czyli po roku akademickim 2012/2013).
3.

Implementacja

zmian

metod/form

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych

zaakceptowanych przez prowadzących zajęcia i komisje programowe.
4. Wskazanie metod pracy, które efektywnie można stosować w niewielkich grupach
studenckich.
Dr Ciesielski poinformował zebranych, że na te kwestie szczególną uwagę zwraca
Biuro Rady Jakości Kształcenia.
Doskonalenie metod ewaluacji efektów kształcenia
1. Weryfikacja i ujednolicenie wymagań oraz praktyki egzaminacyjnej w obrębie
poszczególnych

przedmiotów

oraz

jej

monitorowanie

przez

koordynatorów

przedmiotów/modułów.
2. Wzbogacanie sposobów przeprowadzania ewaluacji formującej (cząstkowej) w
czasie trwania zajęć z konkretnego przedmiotu.
Poprawa organizacji procesu kształcenia
1. Dotyczy w szczególności organizacji:
- lektoratów,
- obciążeń dydaktycznych kadry pozwalających na wdrażanie nowych metod
kształcenia i okresowe koncentrowanie się na badaniach,
- oceny nakładu pracy studentów w odniesieniu do liczby ECTS,
- praktyk studenckich i sposobów ich zaliczania (doskonalenie sposobów
potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych podczas praktyk).

Po dyskusji ustalono za jakie obszary będą odpowiadać poszczególni członkowie Komisji.
Podziału zadań dokonano w taki sposób, aby członkowie Komisji nie oceniali swojej
działalności na Wydziale:
1. dr Remigiusz Ciesielski - odpowiedzialność za całość prac zespołu i
przygotowywane raporty
2. prof. Aldona Żurek - rekrutacja
3. dr Błażej Smykowski - proces kształcenia
4. prof. Artur Jocz - programy kształcenia
5. Daria Jezierska - punkty ECTS
6. mgr Damian Kokoć - mobilność studentów i doktorantów
7. prof. Krzysztof Moraczewski - kadra dydaktyczna
8. dr Mariusz Szynkiewicz - obsługa administracyjna
9. mgr Joanna Nowaczyńska - kształcenia pozaformalne i nieformalne
Postanowiono, że członkowie Zespołu ustalą jakie działania zostały
przedsięwzięte w obszarach, które im podlegają oraz zaproponują w jaki sposób owe
działania zintensyfikować i usprawnić.
Ponieważ prace Zespołu, to prace dziekańskie, więc wszelkie dokumenty i
informacje z Instytutów oraz innych jednostek wchodzących w skład Wydziały Nauk
Społecznych UAM, będą zamawiane przez dziekanat.
Ustalono, że kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się dnia 07.01.2013 r. o
godzinie 14.15

