
                                                                                                     Poznań, 27 kwietnia 2012 roku 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I WYKONANIA 

REKOMENDACJI ZESPOŁU OCENY  JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE 

BIOLOGII Z DNIA 25 MARCA 2011 ROKU 

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia w składzie: prof. UAM dr hab. Małgorzata 

Garnczarska, prof. UAM dr hab. Maria Wojterska, dr Eliza Rybska, dr Olgierd Stobienia, mgr 

Franciszek Kornobis, lic. Natalia Jakubowska oraz prof. UAM dr hab. Alicja Budnik – 

przewodnicząca, podejmował w roku akademickim 2011/2012 szereg działań, z których 

najistotniejsze – jak dotąd – przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 27 

kwietnia 2012 roku i zaakceptowane przez Władze Wydziału podsumować można 

następująco: 

1. Po wcześniejszym przygotowaniu i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału formy ankiet 

oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby Zespół wraz z informatykiem 

Wydziału, drem Rafałem Bajaczykiem pracował nad wprowadzeniem ich i 

uruchomieniem w systemie USOS, co zostało wykonane. 

2. Zespół przygotował i przeprowadził zakrojoną na bardzo szeroką skalę akcję 

promującą poprawę jakości kształcenia oraz kampanię zachęcającą studentów do 

wypełniania w USOSie wspomnianych w p.1 ankiet oceniających. W prace Zespołu 

bardzo ofiarnie zaangażował się Samorząd Studencki, z którym współpraca układała 

się doskonale. 

3. Po przeprowadzeniu wśród studentów ankiety oceniającej za semestr zimowy Zespół 

pracował nad analizą wyników ankiety a wnioski przedstawił Radzie Wydziału w dniu 

27 kwietnia 2012 roku. 

4. Zespół, zgodnie ze swoimi kompetencjami, wspomagał działania Rad Programowych 

Wydziału Biologii, wnikliwie studiując i weryfikując przedstawione przez nie do 

oceny opisy efektów kształcenia na następujących kierunkach studiów:  

 biologia – profil ogólnoakademicki, stopień I i II  

 biotechnologia – profil ogólnoakademicki, stopień I i II  

 bioinformatyka – profil ogólnoakademicki, stopień I i II 

 ochrona środowiska – profil ogólnoakademicki, stopień I i II 

 ochrona środowiska – profil praktyczny, stopień I  

 nauczanie biologii i przyrody – profil praktyczny, stopień I i II 

 

            Zaproponowane przez Zespół zmiany, dotyczące głównie redakcji opisów efektów   



            kształcenia oraz ich odniesień do efektów obszarowych zostały ponownie  

            przedyskutowane i w większości przypadków uwzględnione przez Komisje  

            Programowe. Ostatecznie, wszystkie opisy zostały przyjęte przez Radę Wydziału   

            Biologii w dniu 28 marca 2012 roku. W dyskusjach na posiedzeniu Rady Wydziału,  

            poza członkami WZOJK, Rad Programowych i Rady Wydziału, uczestniczyli także  

            przedstawiciele Samorządu Studentów. 

Zespół ocenił ponadto opisy efektów kształcenia dla przygotowywanego na Wydziale  

            nowego kierunku studiów podyplomowych Biologia sądowa. 

 

5. Członkowie WZOJK odbyli wiele szkoleń na temat poprawy jakości kształcenia i 

nowych trendów w tej dziedzinie 

 

6. W trakcie opracowania pozostają inne elementy arkuszy samooceny Wydziału 
 

7. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z wykonania rekomendacji WZOJK  

      z dnia 25 marca 2011 roku: 

 

 

Rekomendacje w roku 2011 Uwagi 

Weryfikacja istniejących programów nauczania na 

poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Opracowanie 

opisów programów i przedmiotów w kategoriach efektów 

kształcenia. Koordynacja programów pod kątem treści 

programowych, zgodności efektów kształcenia z założeniami dla 

danej specjalności, kierunku i poziomu studiów. Likwidowanie 

tzw. „białych plam” (efektów kształcenia, które nie zostały 

uwzględnione w żadnym z przedmiotów danej specjalności) oraz 

nadmiaru zajęć prowadzących do uzyskania tych samych 

efektów kształcenia. 

Wykonane opisy efektów 

kształcenia dla 11 kierunków 

studiów pierwszego i drugiego 

stopnia. Opisy efektów dla 

studiów doktoranckich, 

podyplomowych oraz sylabusy 

w trakcie realizacji (data 

wykonania do ustalenia). 

Opracowanie modelowego programu studiów zgodnego z 

zasadami opisów efektów kształcenia oraz form kształcenia i 

oceniania 

W trakcie realizacji z 

określonym terminem wdrożenia 

– 1.10.2012 

Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego konstruowania 

sylabusów w kategoriach efektów kształcenia, zgodnych z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji. 

Wykonane, zakończone w lipcu 

2011 roku 

Wprowadzenie bogatszej oferty zajęć do wyboru. W trakcie realizacji 

Zwiększenie oferty przedmiotów prowadzonych w języku 

angielskim. 

Wykonane poprzez 

uruchomienie dwóch kierunków 

studiów II stopnia w języku 

angielskim w ramach POKL 

oraz uruchomienie 

międzynarodowego Studium 

Doktoranckiego 

Stworzenie stałych Komisji Programowych. Wykonane 

Weryfikacja przypisywania punktów ECTS – przeprowadzenie 

ankiety wśród studentów na temat relacji między liczbą punktów 

ECTS a nakładem ich pracy. 

Wykonane z udziałem 

Samorządu Studenckiego 



Wdrożenie systemu USOS, jako narzędzia niezbędnego do 

zarządzania procesem dydaktycznym. 

Wykonane, ale wymaga jeszcze 

dalszego nadzoru i 

udoskonalenia 

Dołączenie do Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości 

Kształcenia dydaktyka z Wydziałowej Pracowni Dydaktyki. 

dr Eliza Rybska dołączyła do 

zespołu 1.10.2011 

Wdrożenie możliwych do wykorzystania na Wydziale form  

e-learningu. 

Zajęcia na platformie Moodle 

prowadzone są na Studium 

Doktoranckim, pracownicy 

Wydziału zostali przeszkoleni w 

zakresie wykorzystania tej 

formy kształcenia 

Poprawa mobilności studentów. Liczba studentów 

przyjeżdżających i 

wyjeżdżających w ramach 

programu ERASMUS wzrosła 

ponad dwukrotnie, 

reaktywowany został program 

MOST 

Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników Brak sformalizowanego systemu 

motywacyjnego  

Wprowadzenie hospitacji zajęć. 

 

Wdrożone zostały zasady 

hospitacji; realizacja przebiega 

w sposób zróżnicowany. We 

wszystkich Instytutach istnieje 

nieformalna pomoc koleżeńska 

ze strony bardziej 

doświadczonych pracowników, 

nie ma ona jednak charakteru 

hospitacji.  Tylko jeden Instytut 

przedstawił dokładne 

sprawozdanie z hospitacji 

koleżeńskich oraz 

przeprowadzonych przez 

kierowników Zakładów 

 

8. Przygotowanie nowych rekomendacji Wydziałowego Zespołu Oceniającego Jakość 

Kształcenia na Wydziale Biologii dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale (osobny dokument – także przedstawiony na posiedzeniu Rady Wydziału 

      w dniu 27 kwietnia 2012 roku). 

 


