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                                                                                                     Poznań, 24 kwietnia 2015 roku 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO  JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

NA WYDZIALE BIOLOGII  UAM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015  

 

Przez część okresu sprawozdawczego Wydziałowy Zespół Oceniający Jakość Kształcenia 

pracował w starym składzie. W roku akademickim 2014/2015 z zespołu odeszli: dr Olgierd 

Stobienia i dotychczasowa przedstawicielka studentów – Karolina Gil. Skład WZOJKu 

powiększony został o nowych członków i obecnie przedstawia się następująco: 

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska (IBE),  

prof. UAM dr hab. Maria Wojterska (IBŚ),  

dr hab. Sławomir Borek (IBE, pełnomocnik dziekana, wydziałowy koordynator ECTS), 

dr Eliza Rybska (WPDBiP),  

dr Nina Antos-Krzemińska (IBMiB), 

dr Małgorzata Wojtkowska (IBMiB),  

mgr Natalia Jakubowska – słuchaczka studium Doktoranckiego,  

mgr Zofia Sajkowska – słuchaczka studium Doktoranckiego,  

Julia Kowalska – reprezentantka studentów oraz  

prof. UAM dr hab. Alicja Budnik (IA)  – przewodnicząca.  

 

Poza bieżącą działalnością, licznymi zebraniami o charakterze roboczym, uczestnictwem  

w szkoleniach, analizą ankiet ogólnouniwersyteckich itp. praca WZOJK skupiała się wokół 

następujących zadań: 

 

 

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

Mickiewicza w Poznaniu nakładającym na wydziałowe zespoły oceniające jakość 

kształcenia obowiązek wypełniania co dwa lata arkusza samooceny wydziału, 

WZOJK opracował raport z samooceny Wydziału Biologii za lata 2012 i 2013. 

Raport gotowy był w maju 2014 roku i przesłany został do Biura Rady Jakości 

Kształcenia. 
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2. Dwukrotnie przeprowadzono wśród studentów ankiety oceniające zajęcia 

dydaktyczne i prowadzące je osoby: za semestr letni roku akademickiego 2013/2014 

oraz semestr zimowy roku 2014/2015.  

 

     W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła liczba ocenianych osób oraz zajęć 

dydaktycznych. Wzrost ten był niekiedy wydatny. Przykładowo, na studiach 

stacjonarnych studenci ocenili w roku 2013/2014 4,5 raza więcej różnych typów zajęć 

oraz ponad 3-krotnie więcej prowadzących te zajęcia nauczycieli akademickich, niż w 

roku 2010/2011. Na studiach niestacjonarnych liczby te podniosły się odpowiednio 3,5 (w 

roku 2011/2012) oraz 2-krotnie (w 2013/2014). 

Na przestrzeni czasu zaznaczył się także niewielki wzrost średnich ocen dla osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne ( z 4,0 w roku 2010/2011 do 4,4 trzy lata później na 

studiach stacjonarnych oraz z 4,0 w roku 2011/2012  do 4,3 w roku 2013/2014 na studiach 

niestacjonarnych). Lepiej oceniano także przedmioty. 

Zmieniała się ponadto struktura rozkładu ocen. Dotyczy to szczególnie odsetka ocen 

bardzo wysokich, przekraczających wartość 4,8. W ubiegłym roku akademickim na  obu 

rodzajach studiów studenci wystawili nawet 3 lub 4-krotnie więcej takich ocen, niż w 

niektórych latach ubiegłych. Wszystko to zdaje się przemawiać za pewną poprawą jakości 

prowadzonych na Wydziale Biologii zajęć. 

Przeprowadzono także ankietę oceniającą wśród doktorantów. 

 

3. Opracowano wzory ankiet oceniających zajęcia i prowadzących na studiach 

podyplomowych oraz ankietę absolwenta Wydziału Biologii UAM i ankietę 

absolwenta studium podyplomowego.  

 

4. WZOJK wykonał badania porównawcze różnych aspektów jakości kształcenia na 

Wydziale Biologii za kilka ostatnich lat. Opracowane zostały następujące 

dokumenty: 

- Oceny z egzaminów i prac dyplomowych na I i II stopniu studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych za lata 2010-2014 
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- Oceny z egzaminów i prac dyplomowych w zależności od kierunku studiów i 

specjalności, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, lata 2010-2014 

- Wyniki studenckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzących je 

nauczycieli akademickich, lata 2010/2011 – 2013/2014 

- Wyniki studenckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzących je 

doktorantów w roku akademickim 2013/2014 

- Wyniki ankiety oceniającej zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich na Wydziale 

Biologii w roku akademickim 2013/2014 

- Opinia Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia w sprawie programów kształcenia na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia studiów i studiach 

podyplomowych realizowanych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu od roku 

akademickiego 2012/2013 

- Ewaluacja zgodności efektów kształcenia z metodami i formami oceniania na I i II 

stopniu studiów stacjonarnych 

- Opinia Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia w sprawie programów 

kształcenia na studiach stacjonarnych III stopnia realizowanych na Wydziale Biologii 

UAM w Poznaniu od roku akademickiego 2014/2015 

- Załącznik do opinii WZOJK o programach kształcenia na studiach doktoranckich na 

Wydziale Biologii 

- Ocena jakości kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale 

Biologii 

- Ocena warunków studiowania na Wydziale Biologii 

 

- Ocena procesu monitorowania karier absolwentów Wydziału Biologii 

 

5. Poddano ponadto analizie i opracowano wyniki ogólnouniwersyteckich ankiet 

oceniających jakość kształcenia na UAM: 

- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM  wśród studentów studiów 

stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2013/2014 

- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na  UAM  wśród studentów studiów 

stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2013/2014 

- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na  UAM  wśród studentów studiów 

niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2013/2014 
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- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM  wśród studentów 

niestacjonarnych studiów II stopnia  w roku akademickim 2013/2014 

 

- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM wśród uczestników studiów 

doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 

 

- Wyniki badania jakości kształcenia przeprowadzonego na  UAM  wśród nauczycieli 

akademickich w roku akademickim 2013/2014. 

 

6. Członkowie WZOJK uczestniczyli w przygotowywaniu dokumentów dla Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej oraz brali czynny udział w zebraniach PKA. 

 

7. Poddano ocenie stopień realizacji zaleceń WZOJKu z ubiegłego roku oraz 

przygotowano nowe rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale Biologii. 

 

 

 

 

 


