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                                                                                                     Poznań, 26 maja 2017 roku 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE BIOLOGII UAM W POZNANIU 

W ROKU 2016/2017 

W październiku 2016 roku powołany został na kadencję 2016-2020 następujący skład 

Wydziałowego Zespołu Oceniającego Jakość Kształcenia: prof. UAM dr hab. Maria 

Wojterska – zastępca przewodniczącej, prof. UAM dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, 

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard, dr hab. Bożena Sikora, dr Nina Antos-Krzemińska, dr 

Magdalena Durda-Masny, dr Małgorzata Wojtkowska. Samorząd Doktorantów na Wydziale 

Biologii wytypował do prac w WZOJK słuchaczki Studium Doktoranckiego: mgr Martynę 

Węglewską i mgr Monikę Matuszak. Samorząd Studentów WB oddelegował do prac w 

WZOJK dwóch reprezentantów: Magdalenę Wojnarowską i Mateusza Ciepłego. Na 

przewodniczącą WZOJK Dziekan powołał dr hab. Ewę Chudzińską.  

W oparciu o Zarządzenie, nr 321/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. 

Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia i Uchwały Rady 

Wydziału Biologii UAM nr 17/09/2012 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wydziałowego 

systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia ustalono Procedury Wydziałowego 

Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii UAM (kadencja 2016-2020). 

Zgodnie z nimi działalność WZOJK w okresie od 1.10. 2016 do 26.05.2017 koncentrowała 

się na następujących aktywnościach: 

I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w zakresie 

monitorowania i badania jakości kształcenia na WB 

1. Ankietyzacja 

1.1. Zaopiniowano otrzymane od Samorządu Studentów i Doktorantów kwestionariusze 

ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby.  
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1.2. Samorząd Studencki WB, we współpracy z WZOJK, przeprowadził w okresie od 8.03 do 

10.04. 2017 ankietę wśród studentów studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych. Ankieta 

obejmowała przedmioty prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. 

Wypełniono  849 ankiet. Ocenie poddano 403 (wliczając razem ćwiczenia, konwersatoria i 

wykłady) moduły i 203 prowadzących. 33% zajęć oceniona została przez jedną lub dwie 

osoby. Liczba modułów, które nie zostały ocenione w ogóle wynosi około 4,7%. Średnia 

ocena dla prowadzących wyniosła 4,27, Ocena organizacji, treści i przebiegu zajęć wyniosła 

średnio 4,11. Szczegółowe opracowanie wyników ankietyzacji zawiera zał. 1. Wyniki ankiety 

zostały odniesione do rezultatów VII Badania Jakości Kształcenie przeprowadzonego na 

UAM, w którym na Wydziale Biologii uczestniczyło 144 respondentów. W ocenie 

podsumowującej najwyżej zostali ocenieni wykładowcy, dla których średnia ocena wyniosła  

4,33, natomiast najniższa ocena 3,53 dotyczyła programu studiów. Powyższe informacje 

zostały wykorzystane przy tworzeniu rekomendacji na rok 2017/2018 (patrz pkt. 2.1). 

1.3. Po zakończeniu roku akademickiego uruchomione zostaną ankiety wśród słuchaczy 

Studium Doktoranckiego i studentów studiów niestacjonarnych, za rok akademicki 

2016/2017. Na ostatnich zjazdach studiów podyplomowych przeprowadzona zostanie wśród 

słuchaczy tych studiów ankieta absolwenta studium podyplomowego.  

2. Rekomendacje 

2.1. Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia przygotowano w formie 

rekomendacji w oparciu o zalecenia Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wyniki studenckich 

ankiet oceniających (zawarto je w osobnym dokumencie  przedstawionym na posiedzeniu 

Rady Wydziału w dniu 26 maja 2017 roku, patrz zał. 2). 

2.2. Ocena stopnia realizacji zaleceń WZOJKu zawartych w rekomendacjach z roku 2016 

zostanie wykonana po otrzymaniu informacji od Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 

 

II. Działalność bieżąca – spotkania WZOJK 

Ustalono, że w celu usprawnienia działalności niektóre z zebrań odbywać się będą w ramach 

roboczych zespołów tworzonych w zależności od bieżących potrzeb (ds. ankietyzacji, 

rekomendacji, wdrożeń rekomendacji i innych), a wyniki ich pracy będą przedmiotem analizy 

na wspólnych, odbywających się cyklicznie zebraniach WZOJK.  



 3 

Członkowie WZOJK uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach (Spotkanie informacyjne 

RJK z członkami WZOJK, spotkanie dotyczące wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji – 

prof. Rafał Mól, spotkanie ws. rekomendacji).  

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia utrzymuje stały kontakt z Wydziałowym 

Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

III. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w zakresie analizy 

programów kształcenia 

W związku z realizacją projektu NCBiR w ramach konkursu POWER na rozwój kompetencji 

wśród studentów WZOJK opiniował sylabusy ośmiu zgłoszonych przedmiotów: 1. Efektywna 

komunikacja interpersonalna i zawodowa, 2. Komunikacja w specjalistycznym języku 

angielskim, 3. Laboratorium przyrodnicze, 4. Produkcja przeciwciał na potrzeby biologii 

molekularnej i wykorzystanie przeciwciał w badaniach proteomicznych, 5. Szkolenie w 

akredytowanym Laboratorium Analiz Środowiskowych, 6. Wizyty studyjne do zagranicznych 

firm biotechnologicznych Berlin i Postdam-Golm, 7. Zajęcia warsztatowe i szkolenie 

certyfikujące kształcące kompetencje zawodowe nurka ekologa, 8. Zarządzanie czasem i 

radzenie sobie ze stresem. 

Sporządzono w oparciu o zobowiązanie do przedstawienia Radzie Wydziału sprawozdania z 

działalności WZOJK  zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 oraz § 7 ust. 6 pkt 5 Uchwały Senatu Nr 

126/2010 z dnia 25stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością 

Kształcenia w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Przewodnicząca WZOJK  

 

Ewa Chudzińska 

 


