
 

Kalisz, dn.17 listopada 2016 roku  

 

Protokół Spotkania 

Wydziałowego Zespołu d.s. Zapewnienia Jakości Kształcenia WPA UAM w Kaliszu 

 

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca WZZJK, Pani Dziekan dr Anna Szałek  

przedstawiając zagadnienia do oceny i przedyskutowania wraz z członkami WZZJK. Podczas 

spotkania obecni byli następujący członkowie: dr I. Barańska, dr B. Szymańska, dr E. 

Poniedziałek, dr  A. Wawrzyniak, dr J. Bielak, mgr M. Błachowicz oraz dr E. Johnsson. 

Pierwsza kwestia poruszona podczas spotkania dotyczyła konkursu projakościowego 

ogłoszonego przez Władze Uniwersytetu. Przewodnicząca zwróciła uwagę na brak kompletu 

dokumentów i rekomendacji, które powinny być umieszczone na stronie domowej Wydziału, 

w zakładce Jakość Kształcenia. Uczestnicy spotkania rozpoczęli dyskusję na temat, jakie 

elementy służą podnoszeniu jakości kształcenia, jakie działania projakościowe są 

podejmowane na Wydziale. Pani Przewodnicząca wskazała na konieczność podjęcia bardziej 

zintensyfikowanych działań na rzecz upowszechniania informacji o wynikach badań 

dotyczących jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym. 

Przed spotkaniem członkowie WZZJK, na prośbę Pani Dziekan dr A. Szałek, zgłaszali 

propozycje treści zgłoszenia na konkurs projakościowy organizowany przez Władze Uczelni. 

Omówiono poszczególne propozycje i przedyskutowano ich zasadność w świetle zakresu i 

tematyki konkursu oraz formuły prezentacji wyników badania jakości pracy Wydziału. 

Wstępnie zaproponowano napisanie piosenki projakościowej, nakręcenie teledysku/spotu 

reklamującego jakość, zorganizowanie konferencji projakościowej, włączenie społeczności 

lokalnej w działania na rzecz jakości kształcenia, zaproszenie interesariuszy zewnętrznych, 

przygotowanie informacji o działaniach projakościowych przez poszczególne Zakłady 

tworzące strukturę Wydziału. Poruszono również kwestię bardzo dobrej organizacji praktyk, 

zwłaszcza praktyk ponadprogramowych, które przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu 

liczby zatrudnień wśród absolwentów WPA. 

 Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na konieczność skupienia działań wokół pytań: 

1. Jakie działania zostały podjęte na rzecz podwyższenia jakości kształcenia? 

2. W jaki sposób powinniśmy upowszechniać informacje o wynikach badania jakości? 

Ustalono, iż najlepszą formą prezentacji istoty jakości na Uniwersytecie i jakości pracy 

Wydziału będzie forma konferencji, podczas której zostaną przedstawione i omówione wyniki 

badania jakości kształcenia na WPA. Istotne jest również opracowanie definicyjne i 

wyjaśnienie pojęć podczas w/w jednodniowej konferencji. Działania te zostaną ponadto 



dopełnione propozycją artystyczną – teledyskiem/ spotem przygotowanym przy udziale 

członków społeczności Wydziału, a mającym za zadanie promowanie jakości. 

Ustalono, że oprócz konferencji, dla grup studentów oraz grupy nauczycieli akademickich 

przedstawiona propozycja przybierze formę przewodnika „ ABC Jakości kształcenia dla 

studenta”. Będzie to forma zakładki umieszczonej na stronie domowej Wydziału – w formie 

słownika lub w formie interaktywnej, która będzie wyjaśniała pojęcia związane z jakością 

kształcenia.   

Pani Przewodnicząca podkreśliła również konieczność zapoznania się z dokumentacją 

wypracowaną między innymi przez WZOJK, a dotyczącą jakości kształcenia i ujętą w formie 

konkretnych działań (zestawienie tabelaryczne na stronie domowej Wydziału). 

Kolejną podniesioną kwestią podczas zebrania stała się procedura dyplomowania i 

konieczność jej modyfikacji. Wspólnie ustalono, że najlepszą formą przeprowadzania 

egzaminu będzie sprawdzenie wiedzy studenta z obszaru którego dotyczy przedstawiona 

do obrony praca. 

Podniesiono również wniosek o wystosowanie oficjalnego pisma do WZOJK w sprawie 

zmiany formy sylabusa, gdyż ta, która obowiązuje obecnie na Wydziale, jest zbyt obszerna. 

Pani dr A. Szałek wspomniała również o konieczności dbania o minimum kadrowe i 

konieczność zapewnienia kadry silnie związanej z danym kierunkiem.  

Przewodnicząca wskazała konieczność przygotowania zgłoszenia na konkurs w formie 

projektu i ustosunkowania się do opinii WZOJK w sprawie zasad hospitowania nauczycieli 

akademickich na Wydziale, następnie pożegnała uczestników. 

 

 Spotkanie trwało od godz. 16.00  do godz. 17.30.  

 

Protokół sporządziła dr Ewa Johnsson 

 

 

 

  

 

 


