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                                                                                                                                                                                Poznań, 20 maja 2016 roku 

 

 

REKOMENDACJE  ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO JAKOŚĆ  KSZTAŁCENIA  NA  WYDZIALE  BIOLOGII  UAM W POZNANIU 

NA 2016 ROK 
 

 

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

zaleceń Rady ds. Jakości Kształcenia oraz studenckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby 
 

 
 

CEL 

PROPONOWANE DZIAŁANIA 

Termin realizacji Wskaźnik / rezultat 
POZIOM JEDNOSTEK  

(WYDZIAŁÓW / INSTYTUTÓW) 

Zadanie Odpowiedzialny 

 

I. Podniesienie jakości 

programów studiów  

 

A. stacjonarnych I i II 

stopnia 

 

B. niestacjonarnych I i II 

stopnia 

 

C. III stopnia 

 

1)Modyfikowanie oferty zajęć do 

wyborów na wszystkich stopniach i 

formach studiów  
 

2) Włączanie studentów  

w badania naukowe  
 

3) Optymalizacja systemu wyboru 

modułów na wszystkich stopniach 

kształcenia 
 

4) Zwiększenie oferty zajęć 

kończących się egzaminem na 

studiach III stopnia 

 

 

 

Dziekan / dyrektor 

jednostki; WZZJK, 

WZOJK; odpowiedni 

organ samorządu 

studentów i 

doktorantów 

 

Działania ciągłe 

 

 

1) Zwiększona oferta zajęć 

do wyboru  
 

2) Wprowadzenie zajęć 

rozwijających umiejętności 

badawcze – raport WZOJK  
 

3) Programy i sylabusy 

dostępne  

na stronie wydziałowej 

 

4) raport WZOJK, 

propozycje działań 
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5) Zróżnicowanie oferty zajęć na 

studiach III stopnia rozwijających 

umiejętności z zakresu warsztatu 

badacza 

 

6)  Analiza kształcenia języków 

obcych na wydziale (dążenie do 

dostosowania oferty kształcenia do 

specyfiki wydziału i kierunków) 

 

II. Podniesienie jakości 

kształcenia na studiach 

 

A. stacjonarnych I i II 

stopnia  

 

B. niestacjonarnych I i II 

stopnia  

 

C. III stopnia  

 

1) Doskonalenie metod kształcenia 

rozwijających kreatywność i 

aktywność 
 

2) Działania wpływające na 

rozwijanie umiejętności 

dydaktycznych pracowników 

(szkolenia, kursy) i doktorantów 

(rozszerzony kurs z dydaktyki 

szkoły wyższej)  
 

3) Upowszechnienie  hospitacji  

 

Dziekan / dyrektor 

jednostki; WZZJK, 

WZOJK; kierownicy 

studiów doktoranckich 

 

Działania ciągłe 

 

 

1) Udokumentowane 

zmiany w metodach 

kształcenia i oceniania 
 

2) Zorganizowane szkolenia 

dla pracowników i  

doktorantów 
 

3) Protokoły z hospitacji  

 

III. Promowanie działań 

projakościowych wśród 

społeczności 

akademickiej  

 

1) Upowszechnianie informacji o 

wynikach badań jakości kształcenia 
 

2) Upowszechnianie informacji o 

przeprowadzonych działaniach na 

rzecz doskonalenia jakości 

kształcenia 

 

Dziekan / dyrektor 

jednostki; odpowiedni 

organ samorządu 

studentów i 

doktorantów 

 

Działania ciągłe 
 

1) Publikacja wyników 

badań na stronach 

wydziałowych 
 

2) Informacje o działaniach 

projakościowych na 

portalach 

społecznościowych; 

stronach internetowych itd. 
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3) Informowanie studentów, 

doktorantów i pracowników  

o przeprowadzanych 

ankietach  

(spotkania informacyjne) 

 


