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                                                                                                                                                                                Poznań, 24 kwietnia 2015 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 oraz studenckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby 

 

 

 

 

CEL 

PROPONOWANE DZIAŁANIA 

Termin realizacji Wskaźnik / rezultat 
POZIOM JEDNOSTEK  

(WYDZIAŁÓW / INSTYTUTÓW) 

Zadanie Odpowiedzialny 
 

I. Doskonalenie jakości 

kształcenia na studiach 

wszystkich rodzajów 

i szczebli 

 

1) Podjęcie działań na rzecz 

wprowadzenia metod kształcenia 

rozwijających kreatywność i 

aktywność  
 

2) Dalsze zwiększanie liczby zajęć o 

charakterze praktycznym 
 

3) Intensywniejsze włączanie 

studentów w badania empiryczne 
 

4) Lepsze dostosowanie metod 

kształcenia i oceniania do 

założonych efektów kształcenia  
 

5) Działania wpływające na 

rozwijanie umiejętności 

 

Dziekan, kierownik 

Studium 

Doktoranckiego, 

WZZJK, WZOJK, 

dyrektorzy i 

kierownicy jednostek, 

odpowiednie organy 

samorządu studentów 

i doktorantów 

 

Do końca 2015 roku, 

potem działania 

ciągłe 

 

1) Zwiększona liczba zajęć 

o charakterze praktycznym 

i większy udział studentów 

w badaniach 

empirycznych 

2) Udokumentowane 

zmiany w metodach 

kształcenia i oceniania  

3) Szkolenia pracowników 

4) Protokoły z hospitacji 
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dydaktycznych pracowników 

(szkolenia, kursy) i doktorantów 

(zajęcia rozwijające umiejętności 

dydaktyczne doktorantów) 
 

6) Upowszechnienie systemu 

hospitacji 

 

II. Poprawa organizacji 

procesu kształcenia na 

studiach 

niestacjonarnych  

 

1) Bardziej efektywna organizacja 

zjazdów  
 

2) Zwiększenie dostępności 

materiałów dydaktycznych  

 

Dziekan / dyrektor 

jednostki; WZZJK; 

WZOJK  

Do końca 2015, 

działania ciągłe  

1) Poprawa planowania 

harmonogramów i 

organizacji zajęć  

2) Lepsza dostępność 

materiałów dydaktycznych 

w bibliotekach i na 

platformach e-

learningowych  

 

III. Promowanie działań 

projakościowych wśród 

społeczności 

akademickiej 

 

1) Dalsze upowszechnianie 

informacji o przeprowadzonych 

działaniach na rzecz doskonalenia 

jakości kształcenia oraz o wynikach 

badań jakości kształcenia 

Dziekan, odpowiednie 

organy samorządu 

studentów i 

doktorantów, WZOJK 

Do końca 2015, 

działania ciągłe 

1) Publikacja wyników 

badań na stronach 

wydziałowych  

2) Bardziej efektywne 

informowanie 

pracowników i 

doktorantów o 

przeprowadzanych 

ankietach 

IV. Urealnienie działań 

wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości 

kształcenia na poziomie 

wydziału 

1) Wypracowanie mechanizmów, 

dzięki którym wyniki 

przeprowadzanych na Wydziale 

ankiet będą miały większy wpływ na 

poprawę jakości kształcenia - 

kontynuacja 
 

Dziekan, odpowiednie 

organy samorządu 

studentów i 

doktorantów, WZZJK, 

WZOJK 

Do końca 2015 roku 1) Zweryfikowane ankiety 

2) Sprawozdania WZOJK 



3 

 

2) Weryfikacja treści ankiet 

oceniających nauczycieli 

V. Dbałość o warunki  

i jakość pracy 

nauczycieli oraz dalsza 

poprawa systemu 

informatycznego 

1) Dbałość o bardziej równomierne 

rozłożenie zajęć dydaktycznych 

wśród nauczycieli poprzez 

pobudzenie do działania  

pracowników mało aktywnych 

(którzy np. nie proponują żadnych 

nowych zajęć dydaktycznych) 
 

2) Dostarczanie przez 

koordynatorów modułów listy osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne 

do p. Rafała Bajaczyka, w celu 

umieszczenia pełnej informacji na 

ten temat w USOSie 
 

3) Przestrzeganie przez 

pracowników wypełniania  

w terminie protokołów zajęć 

dydaktycznych, wyników zaliczeń  

i egzaminów w USOSie 

 

Dziekan, WZZJK, 

dyrektorzy i 

kierownicy jednostek 

Do końca 2015 roku, 

potem działania 

ciągłe 

1) Bardziej równomierne  

i sprawiedliwe rozłożenie 

zajęć  

2) Usprawniony system 

informacyjny 

VI. Zwiększenie 

skuteczności 

realizowania 

rekomendacji dot. 

jakości kształcenia  

w poszczególnych 

jednostkach (por. Cel I 

Rekomendacji) 

 

Opracowanie strategii realizacji 

rekomendacji w zakresie 

wymienionym w pkt. Cel I  

 

Wytypowanie do konkursu projektu 

oraz sposobu przeprowadzenia 

szkoleń rozwijających umiejętności 

dydaktyczne wśród pracowników  

i doktorantów Wydziału Biologii 

(Cel I, zad. 5) 

Dziekan/ dyrektor 

jednostki WZZJK, 

WZOJK  

Do końca 2015  Konkurs  

i ogólnouczelniana sesja 

prezentująca wyróżnione 

projekty  
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