
 

Sprawozdanie z realizacji rekomendacji Wydziałowego Zespołu  

ds. Jakości Kształcenia dotyczących doskonalenia jakości kształcenia 

na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w roku 2017 

 

W marcu 2017 WZOJK w Kaliszu opublikował rekomendacje na rok 2017, mające na 

celu podniesienie jakości kształcenia. Dokument zawiera sześć podstawowych celów 

podniesienia jakości rozpisanych na zadania i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich 

realizację oraz termin realizacji zadania. Większość planowanych zadań ma charakter ciągły i 

realizowanych będzie w perspektywie kilku najbliższych lat. Wskazania, które udało się 

osiągnąć w przeciągu minionego roku oraz te, które w dłuższej perspektywie nadal pozostają 

aktualne wskazano poniżej w podziale na poszczególne punkty zgodnie z dokumentem 

rekomendacji WZOJK. 

1. Podniesienie jakości programów studiów stacjonarnych I i II stopnia , 

niestacjonarnych I i II stopnia.  

Zadania: 

- zwiększenie oferty zajęć do wyboru na wszystkich stopniach i formach studiów, 

- wprowadzenie fakultetów o charakterze międzykierunkowym, 

- możliwość zgłoszenia przez pracownika własnego przedmiotu 

Jednym z priorytetowych celów dotyczących studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz 

niestacjonarnych I i II na WPA stopnia było  podniesienia jakości programu studiów. 

Programy studiów wszystkich kierunków zostały zrewidowane (przez koordynatorów 

kierunków i specjalności, prodziekan do spraw kształcenia oraz Dział Planowania 

Dydaktycznego) pod kątem dostosowania do wymogów ustawowych (Rozporządzenie 

MNiSW z  dnia 26 września 2016 r.w sprawie warunków prowadzenia studiów,   Uchwała nr 

28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 

2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 

uchwalania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających oraz szkoleń). Diametralne zmiany zostały dokonane na kierunkach: 

Filologia polska II stopnia (profil ogólnoakademicki) oraz Informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo I stopnia (profil ogólnoakademicki) – program kształcenia (efekty 

kształcenia, sylwetkę absolwenta, plany zajęć, obsadę dydaktyczną, dokumenty praktyk, 

sylabusy) dostosowano do wymogów ustawowych, przekształcając na profil praktyczny, co 

zostało zatwierdzone przez Radę WPA oraz potwierdzone uchwałą senatu UAM (Uchwały: nr 

103/2017/2018, nr 104/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia). Dokonano szczegółowej 

analizy programów kształcenia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pod kątem 

przygotowania do wizytacji PKA. Programy i plany studiów są umieszczone na stronie WPA 

UAM, a plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępne również na tablicach 

informacyjnych. 



Nie zwiększono oferty zajęć do wyboru. Na większości kierunków wybór zajęć jest 

ograniczony i daje możliwość wyboru specjalności realizowanej od drugiego roku studiów I 

stopnia oraz podczas procesu rekrutacyjnego na studiach II stopnia (student zatem ma 

szansę wybrać jedną spośród kilku specjalności, która zawiera pakiet modułów 

obowiązujących do końca cyklu studiów). Nie wprowadzono zajęć fakultatywnych 

międzykierunkowych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i 

II stopnia  

Zadania: 
- podjęcie działań na rzecz wprowadzenia metod kształcenia rozwijających 

kreatywność i aktywność studentów 

- nadanie zajęciom dydaktycznym charakteru bardziej praktycznego 

- lepsze dostosowanie metod kształcenia i oceniania do założonych efektów 
kształcenia 

- działania wpływające na rozwijanie umiejętności dydaktycznych pracowników 
(szkolenia, kursy) 

 - uzupełnienie bazy dydaktycznej 

 
W celu podniesienia jakości kształcenia każdy z wykładowców dokonał korekty 

sylabusów swoich przedmiotów, zwracając szczególną uwagę na zastosowanie metod 

prowadzących do upraktycznienia zajęć rozwijających kreatywność i aktywność studentów. 

Położono również nacisk na praktyczną formę zaliczeń w formie koncertów, publicznych 

występów, wystaw, otwartych seminariów, warsztatów edukacyjnych i konferencji.  

Nauczyciele akademiccy dla podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności wzięli 

udział w 137 konferencjach (wykaz w załączniku). 

W celu polepszenia bazy dydaktycznej zakupiono: 7 komputerów, 6 pianin 

elektrycznych, 2 kamery, 3 aparaty fotograficzne ponadto oprogramowania komputerowe, 

sprzęt do ekspozycji prac artystycznych, statywy i mikrofony.  

 

3. Poprawa organizacji procesu kształcenia na studiach niestacjonarnych 

Zadania: 

- Respektowanie zasad higieny pracy umysłowej (przemienność wykładów i 

ćwiczeń w danym dniu, zachowanie rytmiczności układu zajęć z przedmiotu w 

obrębie danego semestru). 

- Poszerzanie zasobów księgozbioru.  

- Przygotowanie oferty zajęć do wyboru 

W bieżącym roku akademickim 2017/2018 terminarz zjazdów i plany na semestr 

zimowy znane były był na początku września, umieszczone były na stronie internetowej na 

tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Natomiast około 10 stycznia 2018 roku pojawił się plan na 



cały semestr letni. Studenci na bieżąco informowani są o wszystkich zmianach w planie 

wynikłych z sytuacji losowych. Zatem wydaje się w świetle dostępnych informacji, że 

studenci studiów niestacjonarnych mają dostateczne informacje, podane z dużym 

wyprzedzeniem, dotyczące organizacji zjazdów. Sami studenci nie składali żadnych monitów 

dotyczących zaplanowanych zajęć. Plan zjazdów układany jest w sposób, który zapobiega 

powstawaniu tzw. „okienek”. Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy jeden  prowadzący ma 

kilka grup. Jednak planistki unikają tego, planując np. późniejsze rozpoczęcie zajęć przez 

kolejną grupę. Zajęcia rozkładane są równomiernie, zgodnie z przyjętymi godzinami, w godz. 

8.00 – 19.30 z półgodzinną przerwa na obiad. Przestrzegana jest także zasada przemienności 

wykładów i ćwiczeń oraz rytmiczności układu zajęć w ciągu semestru. Ewentualny, 

sporadyczny, brak rytmiczności może wynikać ze zgłoszonych przez wykładowców 

preferencji co do terminarza zjazdów (zbyt mała ilość wskazanych do planowania terminów), 

są to jednak sytuacje sporadyczne w skali wydziału (4). Odmienne zasady co do czasu 

planowania zajęć zostały przyjęte w wypadku pracowni plastycznych, charakteryzujących się 

szczególną organizacją pracy. Tutaj, na wniosek samych wykładowców planuje się dłuższy 

czas zajęć w pracowni, aby studenci mieli czas na wykonanie pracy, zgodnie z wymogami 

technologii danej dyscypliny plastycznej. 

Biblioteka WPA należy do systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Księgozbiór 

obsługiwany jest przez program Horizon. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych. W zasobach biblioteki znajduje się 45000 jednostek. 

Przynależność do systemu pozwala czytelnikom na korzystanie z zasobów bibliotek 

wydziałowych UAM i Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym z zasobów o charakterze 

międzynarodowym (dostępne są czasopisma elektroniczne i e-booki). Działa również system 

wypożyczeń międzybibliotecznych. Jako integralna część systemu biblioteczno-

informacyjnego UAM, Biblioteka WPA umożliwia czytelnikom korzystanie ze 111 baz danych, 

w tym m.in. z Wirtualnej Biblioteki Nauki (Scopus, Web of Science), Biblioteki Nauki – 

Centrum Otwartej Nauki (CEON). W źródłach elektronicznych systemu biblioteczno-

informacyjnego UAM znajduje się również 14 baz z dostępem do książek elektronicznych, 

m.in. Ebsco eBooks, IBUKlibra, Wiley Online Library, Elsevier, bazy wydawnictwa Springer, 

oraz e-czasopism. Istnieje również możliwość korzystania z dwóch platform uniwersyteckich 

tj. z platformy PRESSto, zawierającej wybrane wydawane przez UAM czasopisma i 

repozytorium uniwersyteckiego AMUR, w którym swoje teksty mogą zamieszczać 

pracownicy i doktoranci UAM. Do dyspozycji czytelników pozostają 34 komputery z 

dostępem do Internetu. Biblioteka dysponuje szerokim wachlarzem usług elektronicznych, 

jest czynna 6 dni w tygodniu, przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Zmianie uległa polityka zakupowa dotycząca podręczników i literatury uzupełniającej 

dla studentów. Poza realizacją bieżących zamówień (zarówno studentów jak i nauczycieli 

akademickich), dwa razy do roku rozsyłane są maile do wykładowców z prośbą o aktualizację 

literatury zawartej w sylabusach. Następnie rozpisywany jest przetarg na dostawę 

wskazanych pozycji. Dzięki takiemu podejściu udało się przy podobnym budżecie zwiększyć 

ilość kupowanych książek. Wprowadzono możliwość zdalnego składania dezyderatów – przez 

stronę internetową Biblioteki, co zaowocowało większą współpracą ze studentami. Wszelkie 



zgłoszone przez nich publikacje (niezbędne do przygotowania dysertacji) są kupowane w 

miarę ich dostępności rynkowych i możliwości finansowych biblioteki. 

Obecnie opracowywane są zbiory nutowe, dzięki czemu niebawem będą widoczne w 

katalogu elektronicznym. Kolejnym planowanym działaniem jest opracowanie zbiorów 

czasopism. 

W roku 2018 ma zostać wprowadzona możliwość korzystania z Akademiki - 

elektronicznej wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Narodowej. Tej usłudze będzie 

dedykowana jedna z kabin do pracy indywidualnej. 

Z racji braku uwag, co do godzin pracy oraz obsługi czytelników, Biblioteka w tej 

dziedzinie kontynuuje działania podjęte w latach wcześniejszych min.: 

- limit wypożyczeń to 10 woluminów, 

- studenci mogą prolongować przez internet termin wypożyczeń, 

- można zamawiać książki internetowo w godz. 18.00 – 8.00 oraz zwracać je za 

pośrednictwem wrzutni poza godzinami pracy biblioteki, 

- udostępniono czytelnikom wielkoformatowy skaner, 

- na potrzeby studiów niestacjonarnych od stycznia 2016 roku wprowadzono 

dwuosobowe dyżury w soboty zjazdowe, aby usprawnić obsługę czytelników 

- studenci mogą korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych, 

- mają nieodpłatnie dostęp do sieci Internet na komputerach znajdujących się w 

pierwszym segmencie biblioteki, 

- mogą także (również przez Radę Samorządu Studentów WPA) składać dezyderaty na 

książki niezbędne w toku studiów, jak i do pisania prac licencjackich i magisterskich, 

-zajęcia z przysposobienia bibliotecznego są dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych – także studentów niestacjonarnych. 

 

Oferta zajęć do wyboru na studiach niestacjonarnych jest identyczna jak na studiach 

stacjonarnych. Obejmuje seminaria dyplomowe i magisterskie, język obcy, fakultety (na 

filologii polskiej), pracownie plastyczne (na EASP) oraz specjalności i warsztaty 

specjalnościowe na pedagogice (6 warsztatów do wyboru, z których student wybiera 2). Na 

większości kierunków wybór zajęć jest ograniczony i daje możliwość wyboru specjalności 

realizowanej od drugiego roku studiów I stopnia oraz podczas procesu rekrutacyjnego na 

studiach II stopnia (student zatem ma szansę wybrać jedną spośród kilku specjalności, która 

zawiera pakiet modułów obowiązujących do końca cyklu studiów). Nie wprowadzono zajęć 

fakultatywnych międzykierunkowych. System wyboru zajęć jest również identyczny jak na 

studiach stacjonarnych. Zajęcia do wyboru zostają wprowadzone do systemu USOS i podane 

do publicznej wiadomości studenta, uruchomiony zostaje proces rejestracji na wybrane 

zajęcia. 

 

4. Promowanie działań projakościowych wśród społeczności akademickiej 

Zadania:  



- Upowszechnienie informacji o wynikach ankiet dotyczących jakości kształcenia, 
działań WZZJK, WZOJK 

- Realizacja konferencji „ABC jakości kształcenia na WPA w Kaliszu”,  

- Teledysk „projakościowy”  

-Słownik jakości kształcenia 

 Ogólnouniwersyteckie badanie ankietowe nt. jakości kształcenia na Wydziale 
przeprowadzane jest corocznie poprzez system USOS przez Biuro Rady Jakości 
Kształcenia pod koniec każdego roku akademickiego. Opracowane wyniki badania 
ankietowego przesyłane są na Wydział i m.in. na ich podstawie WZOJK sporządza 
rekomendacje na rok następny. Informacja nt. wyników ankiet dotyczących jakości 
kształcenia ukazuje się na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia. Raport z 
ankiet BRJK ze względu na czas potrzebny na wdrożenie zmian sporządza co dwa lata. 
W dokumentach za rok 2017 brakuje raportu BRJK za rok 2016/2017, widnieje za to 
dokument za rok akademicki 2015/2016. Następny raport obejmujący m.in. uwagi z 
minionego rok ukaże się zatem dopiero w roku 2018. Ankiety oceniające jakość 
poszczególnych zajęć prowadzonych przez pracownika przeprowadzane są po każdym 
semestrze w systemie USOS, a wyniki ankiet widoczne są dla prowadzącego 
przedmiot, co stanowi bazę do wprowadzenia zmian (eliminacji niedociągnięć) z 
danego przedmiotu w kolejnym cyklu kształcenia.  
 Studenci i pracownicy są informowani o przeprowadzanych ankietach na 
spotkaniach informacyjnych. Prof.  Agnieszka Sobczak, jako przewodnicząca WZOJK,  
na Radzie Wydziału, która odbyła się pod koniec roku 2016, prezentowała wyniki 
ankiet ogólnouniwersyteckich, które zostały zebrane przez Biuro Jakości Kształcenia. 
Zebranie Rady Wydziału odbyło się pod koniec roku 2016, jednak jej zarządzenia 
zostały wykonane w roku 2017. Główna konkluzja dotyczyła zalecenia, aby wszyscy 
kierownicy przedstawili wyniki ankiet pracownikom swoich zakładów. Wyniki są 
również dostępne dla studentów i osób z zewnątrz. Podczas Dnia Jakości Kształcenia 
pod tytułem ABC Jakości Kształcenia, odbywającego się 22 maja 2017r., prodziekan 
Anna Szałek odniosła się do najbardziej istotnych spraw dotyczących jakości 
kształcenia na naszym wydziale. 

Jeśli chodzi o informacje o działaniach projakościowych na portalach, od 
połowy października 2016r. funkcjonuje nowa odsłona profilu wydziałowego na 
Facebooku. Konferencja „ABC jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno-
Artystycznym w Kaliszu” (22 maja 2017 r.), która odbyła się w Dniu Jakości Kształcenia 
była promowana właśnie na tym portalu społecznościowym. Umieszczona została na 
nim między innymi informacja o działaniach projakościowych oraz teledysk 
projakościowy WPA. 

Informacje o działaniach projakościowych można również znaleźć na stronie 
wydziałowej (informacje o zmianach dotyczących hospitowania zajęć, procesie 
dyplomowania oraz o ustosunkowaniu się do punktów ECTS na kierunku EASP). Na 
stronie WPA umieszczane są również  wspomniane wyniki ankiet 
ogólnouniwersyteckich. 

WZZJK i WZOJK pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Sobczak  zorganizowały 
konferencję „ABC jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w 
Kaliszu” w dn. 22 maja 2017 r., której celem była promocja działań projakościowych 



wśród społeczności akademickiej. Uczestnikami konferencji byli wszyscy członkowie 
społeczności akademickiej (nauczyciele akademiccy, administracja i studenci). 

Tematy wybranych wystąpień konferencyjnych: 
•  Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym – 

wprowadzenie 
• Słowniczek jakości kształcenia  
• Podnoszenie jakości kształcenia poprzez międzynarodową wymianę 

doświadczeń … 
• Wokół kompetencji istotnych dla praktyki dydaktycznej […] 

koniecznych w pracy  nowoczesnego pedagoga-arteterapeuty - rola  ankietowania 
studentów  […] w zakresie wybranych kompetencji miękkich  

• Metody kształcenia 
• Wypełnianie i korzystanie z sylabusa  
• Student a rzetelność naukowa - wyzwania i problemy 
• Metody prowadzenia zajęć wykorzystywane na ćwiczeniach z historii 

sztuki (wycieczka) i przedsiębiorczości w kulturze i sztuce (wypełnianie wniosków)  
• Działalność Samorządu Studenckiego 
W teledysku projakościowym, który miał na celu promowanie  Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego po kątem jakości kształcenia i za którego projekt 
zostaliśmy nagrodzeni, brał udział Zespół K-Arte, działający w ramach Koła 
Naukowego Młodych Arteterapeutów kierowany przez dr Anitę Stefańską. Członkami 
zespołu występującymi w teledysku  byli: Natalia Błasiak, Marta Hanys, Jagoda Karoń, 
Justyna Koral, Magdalena Łyskawska i Dominika Malczyk. Ponadto, w powstanie 
teledysku zaangażowani byli: dr Agnieszka Godszling, Damian Klimiński, Juliusz 
Kubiak, mgr Leszek Kubiak, dr Anna Szałek, mgr Eryk Szolc, dr Beata Szymańska, dr 
Jolanta Wdowczyk, oraz dr  Magdalena Zdrowicka- Wawrzyniak. 

W lutym/marcu 2017 r. powstał interaktywny „Słownik jakości kształcenia” 
dostępny na stronie WP-A. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla studentów i 
oprócz standardowych definicji kilkudziesięciu pojęć z zakresu jakości kształcenia 
zawiera też ich opisy w formie bardziej przyjaznej studentom, często żartobliwej, co 
ma przyczynić się do popularyzacji i lepszego zrozumienia działań dotyczących jakości 
kształcenia prowadzonych na WP-A. Słownik został opracowany przez WZZJK WP-A  
w składzie:  

• dr Iwona Barańska 
• dr Jakub Bielak 
• dr Ewa Johnsson  
• dr Ewelina Poniedziałek 
• dr Anna Szałek 
• dr Agnieszka Wawrzyniak 
Opracowanie graficzno-informatyczne:  
• mgr Bohdan Głębocki 
• Damian Klimiński (student EASM) 
Rysunek 
• Agnieszka Walczak (studentka EASP) 
 



5. Promowanie działań sprzyjających współpracy między kierunkami, zakładami na polu 
naukowo –dydaktycznym 
Zadania: 
- tworzenie interdyscyplinarnych projektów – granty, konferencje, publikacje, 
- stworzenie katalogów wydziałowych z wykazem publikacji pracowników, 
- reaktywacja czasopisma wydziałowego – Studia Pedagogiczno –Artystyczne. 
  

Na Wydziale w roku 2017 rozpoczęto realizację 3 grantów: „Wybrane czynniki 
kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych 
uczących się języka angielskiego jako obcego”, „Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o 
fotografii 1839-1989”, „Wyobraźnia i twórczość w dzieciństwie” L.S. Wygotskiego - przekład 
na język polski. W wielu zakładach opracowano koncepcje działań w ramach udziału w 
projekcie ogólnouniwersyteckim „Uniwersytet Jutra”, który będzie realizowany od 2018 
roku. 

W roku 2017 zgodnie z rekomendacją WZOJK zorganizowano kilka 
interdyscyplinarnych konferencji naukowych: „Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe 
wizerunki jedzenia.”, „Życie artystyczne Prowincji Środkowoeuropejskiej w drugiej połowie 
XIX i początkach XX wieku: Przemiany, Formy i Funkcje”,” Dziedzictwo Kulturowe   - Ochrona, 
Pamięć, Współpraca Międzynarodowa”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z  
towarzyszącą wystawą Mosty Sztuki - Struktury (nie)codzienności”, „Kultura w tyglu baśni. 
Baśń w tyglu kultur”, "Mówienie w języku obcym – od kontrolowanej produkcji do 
spontanicznej komunikacji", „Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji 
komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci” oraz XV Wielkopolskie Forum 
Pedagogiczne „Innowacje i ewaluacja w edukacji”. Zakład Zasobów Poznawczych Człowieka 
prowadził cykl otwartych seminariów pod zbiorczym tytułem „Edukacja a wybrane formy 
współczesnych kontekstów kulturowych”, a Zakład Arteterapii WP-A zorganizował 
Seminarium  naukowo – metodyczne  „Interdyscyplinarność  ofert edukacyjnych - w kierunku 
ekologii człowieka”. Mimo licznych inicjatyw interdyscyplinarnych podejmowanych na 
Wydziale, jest to nadal sfera działań naukowych wymagająca rewizji i poprawy, między 
innymi dostępności informacji o planowanych konferencjach, publikacjach i projektach tak, 
by możliwe było uczestnictwo w/w wydarzeniach wszystkich zainteresowanych pracowników 
Wydziału. Wskazane również byłoby zwiększenie zaangażowania pracowników w projekt 
BRJK „Warsztaty Dydaktyczne UAM”,  w ramach którego nauczyciele akademiccy dzielą się 
swoimi umiejętnościami dydaktycznymi i kompetencjami merytorycznymi z pozostałymi 
wykładowcami, zgodnie z ideą wzajemnego samokształcenia w zakresie kompetencji 
dydaktycznych na poziomie akademickim. 

Katalogowanie publikacji pracowników odbywa się w systemie EWOS, zatem 
tworzenie osobnych katalogów wydziałowych z wykazem publikacji nie wydaje się zasadne. 
Skatalogowane w EWOS-ie dane, jeśli będzie taka potrzeba, mogą zostać upublicznione. 

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem czasopisma wydziałowego.  Nie podjęto 
decyzji, czy będzie ono funkcjonować pod nazwą "Studia Pedagogiczno-Artystyczne" czy 
zostanie nadana inna nazwa. Jednym z kryteriów branych pod uwagę podczas prac nad 
czasopismem są ważne są rozstrzygnięcia (i zmiany) dotyczące czasopism, jakie są jednym z 
punktów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Kształt tych przepisów będzie ostatecznym 
punktem odniesienia w sprawie powstającego czasopisma. 

 



W załączniku umieszczono spis publikacji pracowników WP-A wygenerowany z 
systemu EWOS na dzień sporządzenia raportu. 
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