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Rekomendacje
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
dotyczące doskonalenia jakości kształcenia
na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

PROPONOWANE DZIAŁANIA

CEL
ZADANIA
I. Doskonalenie jakości
programów kształcenia

II Doskonalenie jakości metod
kształcenia i oceniania

1) przedstawienie opisów efektów kształcenia
dla programów nauczania na poszczególnych
kierunkach w języku polskim i angielskim
(studia I, II i III stopnia oraz studia
podyplomowe)
2) opracowanie procedur ewaluacyjnych dla
programów kształcenia zgodnie z wymogami
KRK
3) weryfikacja programów kształcenia pod
kątem stopnia trudności i konsekwencji na
poszczególnych kierunkach i specjalnościach z
uwzględnieniem
stopnia
studiów
–
skorelowanie
treści
poszczególnych
przedmiotów i programów na studiach I i II stopnia
4) poszerzenie zewnętrznej oferty wykładów na
studiach doktoranckich
5) udoskonalenie programu studiów doktoranckich
zgodnie z wymogami KRK
6) modyfikacje programów studiów
podyplomowych zgodnie z wymogami KRK
1) opracowanie metod i form kształcenia zgodnych
z efektami kształcenia i dobranych do
poszczególnych modułów /przedmiotów

ODPOWIEDZIALNY
Koordynatorzy programów kształcenia na
kierunkach: Pedagogika i Pedagogika
Specjalna;
Dziekan WSE/ komisje powołane do tych celów

Koordynatorzy programów kształcenia;
Dziekan / komisje powołane do tych celów;
Samorząd studentów i doktorantów; wszyscy
prowadzący zajęcia

2) wprowadzenie większej liczby zróżnicowanych
form zajęć – zwiększenie ich przydatności w
przyszłej pracy zawodowej
3) podjęcie działań na rzecz zwiększenia
dyscypliny studiowania (obecność na zajęciach,
terminowość zaliczeń/egzaminów)
4) opracowanie zasad wprowadzenia formy e –
learningu; upowszechnienie korzystania z
platformy moodle
5) udoskonalanie istniejącej oferty zajęć LLL
6) opracowanie zasad i wymiaru hospitacji zajęć
prowadzonych przez doktorantów
7) dopracowanie systemu ankiet wydziałowych
oceniających zajęcia dydaktyczne; zwiększenie ich
wykorzystania na rzecz poprawy jakości
kształcenia zgodnie z wymogami KRK
III. Poprawa w zakresie
organizacji studiów

1) udostępnienie w formie elektronicznej
opracowanych sylabusów zgodnych z
wymogami KRK
2) zwiększenie ilości zajęć do wyboru (zgodnie z
wymogami KRK)
3) przestrzeganie obowiązku informowania o
zmianach terminów zajęć, dyżurów na stronie
WSE.
4) Opracowanie programów studiów zgodnie z
nowymi standardami kształcenia
uwzględniających prawidłowości
przypisywania punktów ECTS przedmiotom.
5) Kontynuowanie upowszechniania informacji o
możliwościach wyjazdów studenckich,
zwiększenie mobilności studentów (szczególnie
w zakresie programu MOST)
6) przestrzeganie obowiązku sporządzania przez
wszystkich prowadzących zajęcia protokołów
zaliczeń i wyników egzaminów w systemie
USOS

Dziekan, komisje powołane do tych celów / lub
osoby wyznaczone przez Dziekana, wszyscy
prowadzący zajęcia na Wydziale

IV. System informacyjny

V. Kadra nauczająca

VI.
Warunki
techniczne
realizacji zajęć dydaktycznych

VII. Formy oceny i promocji
jakości kształcenia

1) Udoskonalenie
systemu
informacji
dot.
aktualnych terminów dyżurów, bezwzględne Dziekan, pracownicy WSE
przestrzeganie
przez
pracowników
konieczności informowania o wszystkich
zmianach
terminów dyżurów, zajęć,
egzaminów.
2) wprowadzenie stałej zakładki na stronie WSE
zawierającej informacje dotyczące corocznych
działań na rzecz podniesienia jakości
kształcenia na Wydziale.
1) udoskonalenie metod nagradzania pracowników Dziekan; Kierownicy zakładów
i doktorantów za działalność dydaktyczną na
Wydziale
2) hospitacje zajęć prowadzonych przez
niesamodzielnych pracowników; opracowanie
zasad oceny
1) uzupełnienie wyposażenia sal w środki
audiowizualne w szczególności w budynku na
ul. Międzychodzkiej ( przejętym przez WSE)
2) zwiększenie liczby stanowisk komputerowych
przypadających na 1 studenta
1) Podniesienie liczby respondentów ( studentów,
pracowników) biorących udział w badaniach
ankietowych dot. jakości kształcenia na
Wydziale – przeprowadzenie akcji promocyjnej
2) Wprowadzenie ankiety wśród absolwentów
dotyczącej oceny jakości kształcenia na
wydziale - przeprowadzenie akcji promocyjnej
3) Wprowadzenie monitorowania losów
absolwentów w zakresie zatrudnienia

Dziekan

Dziekan; Samorząd Studentów WSE
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