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Protokół z zebrania Wydziałowego Zespołu d.s. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

oraz  

Wydziałowego Zespołu d.s. Oceny Jakości Kształcenia 

 

Przewodnicząca WZZJK,  dr Anna Szałek -  prodziekan d.s. kształcenia i współpracy z otoczeniem  

przywitała uczestników wspólnego zebrania dwóch zespołów: Wydziałowego Zespołu d.s. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu d.s. Oceny Jakości Kształcenia.  

W imieniu Dziekana Wydziału - prof. dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza wręczyła powołania do 

zespołów. Otrzymali je: 

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia  

dr Anna Szałek - przewodnicząca 

Członkowie Komisji: 

dr Iwona Barańska 

dr Beata Szymańska 

dr Ewelina Poniedziałek 

dr Agnieszka Wawrzyniak 

dr Ewa Johnsson 

dr Jakub Bielak 

mgr Maciej Błachowicz 

administracja - mgr Joanna Rektor 

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia 

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Sobczak - przewodnicząca 

    Członkowie Komisji: 

dr Anita Stefańska 

dr Agnieszka Godszling 

dr Ligia Henczel-Wróblewska 

dr Małgorzata Ratajczyk 

dr Jolanta Wdowczyk 

dr Agnieszka Raubo 

dr Paweł Sawiński 

administracja - mgr Małgorzata Niewieś 



studentka Klaudia Sołdyńska 

Dr A. Szałek przedstawiła prezentację dotyczącą Jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno-

Artystycznym. Zawarła w niej  i przekazała szczegółowe informacje dotyczące: genezy 

kompleksowego zarządzania jakością, celów strategicznych UAM w zakresie kształcenia; 

zdefiniowała kulturę jakości oraz elementy ją tworzące. Przedstawiła genezę jakości kształcenia na 

UAM jak również cele i zakres działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia , 

strukturę, regulacje prawne, strukturę wydziałowych zespołów jakości kształcenia. Dokonała 

szczegółowej analizy zadań, procedur, kompetencji wydziałowych zespołów jakości kształcenia. 

Omówiła narzędzia, jakie są wykorzystywane  w zapewnieniu, doskonaleniu i kontroli jakości,  w 

obrębie wydziału i w instytucjach zewnętrznych. Bardzo wnikliwie scharakteryzowała: wydziałowe 

arkusze samooceny, ankiety oceniające pracowników, ankiety dla studentów oceniające punkty 

ECTS.  

Prof. dr hab. Agnieszka Sobczak omówiła rekomendacje wydziałowe (proponowane działania na 

poziomie uniwersytetu i wydziału) na rok 2016, oceniła pracę zespołu, którym kierowała w 

poprzedniej kadencji (WZOJK), dzieliła się swoimi spostrzeżeniami.  

Następnie ustalono harmonogram spotkań obu zespołów oraz zasady współpracy.  Zespoły będą 

spotykać się dwa razy w semestrze. Współpraca zespołów będzie oscylować wokół: diagnozy, 

leczenia i zaleceń. Wszelkie rekomendacje WZOJK-u, będą szczegółowo analizowane przez WZZJK, 

który będzie udoskonalał procedury, wprowadzał zmiany i przesyłał do oceny WZOJK-u.  

Członkowie zespołów  poprzedniej kadencji wymienili spostrzeżenia dotyczące realizowanych 

zadań jak i  oczekiwań.  

Dr Anna Szałek streściła prognostyczne zmiany  w szkolnictwie wyższym oraz zmiany regulacji 

prawnych od 1.10 2016, sygnalizując konieczność dostosowania programów studiów, planów do  

nowych wymogów. 

Po zakończonym zebraniu rozpoczęły się spotkania w poszczególnych zespołach. 

 

 

 

 

 

 

 


