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                                                                                                     Poznań, 20 maja 2016 roku 

 

SPRAWOZDANIE  

Z  DZIAŁALNOŚCI  ZESPOŁU  OCENIAJĄCEGO   JAKOŚĆ  KSZTAŁCENIA  

NA  WYDZIALE  BIOLOGII   UAM  W  POZNANIU  

W  ROKU  2015 I 2016  

 

 

W roku akademickim 2015/2016 do Wydziałowego Zespołu Oceniającego Jakość Kształcenia 

dołączyły Panie: mgr Monika Matuszak i mgr Natalia Szudarek. Obie Panie wytypowane 

zostały przez Samorząd Doktorantów na Wydziale Biologii jako reprezentantki tej grupy. 

Zastąpiły One dr Natalię Jakubowską oraz mgr Zofię Sajkowską, które zakończyły pracę we 

WZOJK-u w związku z finalizacją rozpraw doktorskich. 

 

Ostatecznie więc skład WZOJK przedstawia się następująco: 

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska,  

prof. UAM dr hab. Maria Wojterska,  

dr hab. Sławomir Borek, 

dr Nina Antos-Krzemińska, 

dr Eliza Rybska,  

dr Małgorzata Wojtkowska, 

mgr Monika Matuszak – słuchaczka Studium Doktoranckiego 

mgr Natalia Szudarek – słuchaczka studium Doktoranckiego,  

Julia Kowalska  – reprezentantka studentów oraz  

prof. UAM dr hab. Alicja Budnik – przewodnicząca.  
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Praca WZOJKu w okresie sprawozdawczym skupiała się i skupia wokół kilku zadań: 

 

1. WZOJK opiniował nowy kierunek studiów Neurobiologię. Kierunek utworzony 

został przez trzy wydziały – poza Wydziałem Biologii UAM prowadzą go:  Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu oraz  Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  Uwagi dotyczące zestawu przedmiotów i 

wymiaru przeznaczonych na ich realizację godzin dydaktycznych oraz zgodności 

kierunkowych efektów kształcenia na nowym kierunku z efektami obszarowymi z 

zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej przedstawione zostały w odrębnym 

dokumencie. 

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu nakładającym na wydziałowe zespoły oceniające jakość 

kształcenia obowiązek wypełniania arkusza samooceny wydziału, WZOJK jest w 

trakcie opracowywania raportu z samooceny Wydziału Biologii za lata 2015 i 

2016. Raport gotowy będzie do 24 czerwca 2016 roku. 

 

3. Samorząd Studentów, we współpracy z WZOJK przeprowadził wśród studentów 

ankietę oceniającą zajęcia i osoby je prowadzące. Ankieta obejmowała 

przedmioty prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. 

 

 Ocenie poddano 165 modułów i 147 prowadzących.  

 Ankietę wypełniło bardzo mało osób. Średnio, zajęcia oceniło zaledwie 4,4 % 

uprawnionych do tego osób.  

 Ponad ¾ zajęć ocenionych zostało tylko przez jedną (51,6% zajęć)  lub dwie 

osoby (24,8% zajęć). Tym samym ankieta nie spełniła wymogów statystyki. 

 Prawie 7 % modułów nie zostało ocenionych w ogóle.  

 Średnia ocen dla modułów wyniosła 4,12; dla nauczycieli – 4,13.   
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 Jedynie 8 % ocenionych zajęć i prowadzących uzyskało oceny wyższe, niż 4,7 

a aż 24% - oceny dostateczne. Wynika z tego, że ankietę wypełniały 

zdecydowanie częściej osoby niezadowolone. 

 

4. W dniach od 23 maja do 6 czerwca bieżącego roku uruchomiona zostanie ankieta 

oceniająca za semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 dla studentów 

studiów stacjonarnych, zaś w dniach od 30 maja do 15 czerwca – dla studentów 

studiów niestacjonarnych, za cały rok akademicki. 

 

5. Ponadto, na ostatnich zjazdach studiów podyplomowych przeprowadzona zostanie 

wśród słuchaczy tych studiów ankieta absolwenta studium podyplomowego. 

 

6. Samorząd Doktorantów Wydziału Biologii przeprowadzi podobną ankietę za rok 

2015/2016 wśród słuchaczy Studium Doktoranckiego. 

 

7. Począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2014/2015 przeprowadzane 

są wśród studentów ankiety mające na celu zweryfikowanie poprawności 

przypisywania punktów ECTS poszczególnym modułom. Ankiety przeprowadzane 

są drogą elektroniczną, trwają przez cały semestr i są całkowicie anonimowe. Studenci 

wybierani są losowo i każdorazowo jest to 250-300 osób. Frekwencja studentów w 

ankietach nie przekracza 15%. Początkowo do ankietyzacji wybrano 6 modułów 

rdzeniowych. W kolejnych edycjach ankietyzacji ocenie poddano również niektóre 

moduły z katalogu przedmiotów do wyboru. Pomimo krótkiego okresu 

przeprowadzani ankiet i raczej małej frekwencji studentów zidentyfikowano moduły 

dla których liczba punktów ECTS określona w sylabusie nie jest zgodna, i to 

niekiedy znacząco, z faktycznym nakładem pracy studentów. Szczegółowe 

podsumowania ankiet w formie semestralnych raportów przekazywane są Pani 

prodziekan ds. studentów, Prof. Joannie Deckert. Planowane jest sukcesywne 

zwiększanie liczby modułów poddawanych weryfikacji w kolejnych edycjach 

ankietyzacji dotyczącej punktów ECTS. 

 

8. WZOJK przygotowuje się ponadto do udziału w I Konferencji Jakości Kształcenia 

UAM  pt. „Uniwersytet dobrych praktyk. Czy mamy dobre pomysły na 
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kształcenie?” Konferencja organizowana jest przez Wydział Filologii Polskiej i 

Klasycznej,  i odbędzie się 24 maja 2016 roku o godz. 10 w Salonie Mickiewicza 

pod Kopułą w Collegium Maius UAM. 

 

9. Poddano ocenie stopień realizacji zaleceń WZOJKu z ubiegłego roku  

      oraz przygotowano nowe rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości       

      kształcenia na Wydziale Biologii. 

 

  

 


