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                                                                                                                                                                                 Poznań, 26 kwietnia 2013 roku 

 

 

REKOMENDACJE  ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO JAKOŚĆ  KSZTAŁCENIA  NA  WYDZIALE  BIOLOGII  UAM W POZNANIU 
 

 

Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia przygotowane przez WZOJK na Wydziale Biologii z uwzględnieniem 

zaleceń Rady ds. Jakości Kształcenia, raportu samooceny Wydziału Biologii przeprowadzonej przez WZOJK oraz studenckich ankiet 

oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby 

 

 

CEL 

PROPONOWANE DZIAŁANIA 

Termin realizacji Wskaźnik / rezultat 
POZIOM JEDNOSTEK  

(WYDZIAŁÓW / INSTYTUTÓW) 

Zadanie Odpowiedzialny 

Podniesienie liczby 

respondentów biorących 

udział w badaniach 

ankietowych 

Przeprowadzenie akcji 

informacyjnej na poziomie 

Wydziału 

Odpowiedni organ 

samorządu studentów  

i doktorantów 

Czas ankietowania w 2013 

roku 

Liczba respondentów 

ankiet 

Poprawa systemu 

informatycznego  

Usprawnienie systemu 

informatycznego (USOS) 

w zakresie m.in.: 

- dostępności planów  

i programów kształcenia 

- wyników egzaminów  

i zaliczeń 

- zapisów na zajęcia 

- powiększenia zespołu 

obsługi systemu 

Dziekan Do końca 2013 Poprawiony system 

informatyczny 

Poprawa organizacji 

procesu kształcenia 

Dotyczy w szczególności: 

- prawidłowego 

odniesienia efektów 

Dziekan, WZZJK, 

WZOJK 

Do końca 2014 Prawidłowo dopasowane 

efekty kształcenia 
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kształcenia w modułach do 

efektów kierunkowych 

Wprowadzenie takich 

metod i form 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, które 

wyzwalają kreatywność, 

rozwijają umiejętności 

dyskusji, umiejętności 

zastosowania wiedzy 

teoretycznej oraz 

rozwijają kompetencje 

społeczne 

1) Szkolenie w 

jednostkach prowadzących 

kształcenie – przez 

Pracownię Dydaktyczną 

Wydziału Biologii 

2) Dobranie odpowiednich 

metod i form prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w 

stosunku do założonych 

efektów kształcenia po 

pierwszym roku 

pierwszego cyklu zajęć 

prowadzonych według 

nowych programów 

kształcenia (czyli po roku 

akademickim 2012/13) 

3) Uzupełnienie i 

udostępnienie studentom 

sylabusów zajęć 

Dziekan, Komisje 

programowe, WZZJK 

Do końca 2014 - szkolenia 

- udokumentowane zmiany 

w metodach kształcenia 

- wszystkie sylabusy zajęć 

dostępne dla studentów 

Modyfikacja sposobów 

weryfikacji efektów 

kształcenia osiąganych  

w modułach / 

przedmiotach  

i uzupełnienie sylabusów 

o informacje dotyczące 

sposobów i kryteriów 

weryfikacji efektów 

kształcenia 

 

1) Szkolenie w 

jednostkach prowadzących 

kształcenie – przez 

Pracownię Dydaktyczną 

Wydziału Biologii 

2) Uzupełnienie 

sylabusów 

Dziekan, Komisje 

programowe, WZZJK 

Do czerwca 2014 - szkolenia 

- uzupełnione sylabusy 
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Upowszechnienie wśród 

studentów wszystkich 

stopni i pracowników 

prowadzących 

kształcenie wiedzy na 

temat efektów 

kształcenia  

Stworzenie mechanizmów 

umożliwiających 

studentom zapoznanie się 

z kierunkowymi efektami 

kształcenia, sylabusami 

modułów  

Dziekan, odpowiedni 

organ samorządu 

studentów i doktorantów 

Do października 2013 Upowszechnianie 

informacji 

Wypracowanie kolejnych 

mechanizmów 

wspierających dobrą 

jakość pracy nauczycieli 

akademickich 

Przeprowadzanie 

hospitacji w przypadku 

uzyskiwania niskich ocen 

w studenckich ankietach 

oceniających zajęcia  

i prowadzących 

Dziekan Od roku akademickiego 

2013/2014 

- przeprowadzane 

hospitacje 

- ocena pracownika 

 

 

 


