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Szanowni Państwo Dziekani oraz Przewodniczący Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości 

Kształcenia, 
 

W imieniu uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i własnym bardzo dziękuję Państwu i Członkom 

wydziałowych zespołów za poświęcony czas i zaangażowanie w działania na rzecz doskonalenia 

jakości kształcenia na UAM.  
 

Na podstawie wydziałowych raportów samooceny oraz wyników piątej edycji Ogólnouczelnianego 

Ankietowego Badania Jakości Kształcenia Rada ds. Jakości Kształcenia opracowała rekomendacje 

dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM. 
 

W załączeniu przesyłamy Państwu następujące dokumenty: 
 

1.      Raporty z badań jakości kształcenia  na UAM przeprowadzonych wśród studentów studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014. 

2. Raporty z badań jakości kształcenia  na UAM przeprowadzonych wśród studentów studiów 

niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014. 

3. Raport z badań jakości kształcenia  na UAM przeprowadzonych wśród doktorantów w roku 

akademickim 2013/2014. 

4. Raport z badań jakości kształcenia  na UAM przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich  w 

roku akademickim 2013/2014. 

5. Zestawienie wyników z czterech ostatnich lat – studia stacjonarne. 

6.   Raport ogólnouniwersytecki z badań jakości kształcenia obejmujących ocenę własną wydziałów 

na UAM. 

7.   Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dot. doskonalenia jakości kształcenia na UAM.      

                                                                                                               

Jednocześnie przypominam, że wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia, zgodnie ze 

zobowiązaniem wynikającym z treści §7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, powinny 

opublikować na wydziałowych stronach internetowych do końca marca 2013 r. plan naprawy zjawisk 

niepożądanych w formie rekomendacji wydziałowych.  
 

Ponadto przewodniczący wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, dla dopełnienia zobowiązań 

wynikających z treści §6 punkt 6.3 oraz §7 punkt 6.5 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, powinni 

przedstawić sprawozdania ze swojej działalności Radzie Wydziału – do końca lutego 2015 r. 
 

Do Państwa Dziekanów natomiast zostaną rozesłane odpowiedzi pracowników, doktorantów i 

studentów na pytania otwarte zawarte w ankiecie. Analiza tych odpowiedzi i wnioski z niej płynące 

powinny przysłużyć się poprawie jakości kształcenia na Wydziałach.   
 

Łączę pozdrowienia, 
 

Rafał Mól 
 

/Przewodniczący RJK/  


