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Sprawozdanie z realizacji rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 

Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w roku 2018 

 

Podniesienie jakości programów studiów 
 
W odniesieniu do rekomendacji dotyczącej konsultacji wypracowanych wstępnych zaleceń z 
prodziekanami, przedstawicielami WZZJK i samorządu studentów stwierdza się, że na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym istnieją ściśle przestrzegane procedury dotyczące wprowadzenia 
jakichkolwiek zmian w programie studiów. Nadrzędnym dokumentem określającym zakres zmian jest 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz 
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. Natomiast na poziomie wydziału inicjatywa wprowadzania zmian wychodzi albo z realizacji 
zaleceń WZOJK i WZZJK, bądź z poszczególnych zakładów. Każdorazowe zmiany są przedstawiane 
przez koordynatora kierunku do akceptacji prodziekan ds. kształcenia, WZOJK i Rady studentów WPA 
UAM. Po wydaniu opinii na temat proponowanych zmian, jeśli jest ona pozytywna, propozycje zmian 
trafiają na Radę Wydziału, podlegają głosowaniu i następnie są realizowane. Nie wydaje się zasadne, 
aby to WZZJK oceniał proponowane zmiany, bo często sam jest ich inicjatorem i autorem 
konkretnych zaleceń. Oceny zmian natomiast dokonuje zespół WZOJK, ponieważ jest to jednym z 
jego podstawowych zadań. Nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian w programie 
studiów z pominięciem wyżej opisanej procedury. 

Druga rekomendacja to określenie przyczyn niskiej oceny elementów programu studiów II st. 
Należy zauważyć, że w minionym roku akademickim 2017/2018 dokonano istotnych zmian w 
programie studiów Filologia polska II st., przekształcając ten kierunek na profil praktyczny (Uchwały: 
nr 103/2017/2018, nr 104/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia). Dokonano ponadto zmian w 
programie studiów Pedagogika II st., wprowadzając min. zmiany polegające na likwidacji wykładów i 
pozostawieniu ćwiczeń (np. Metodologia badań społecznych, Formy edukacji pozaszkolnej i 
pozalekcyjnej dzieci, Logopedia), co niewątpliwie także prowadzi do upraktycznienia zajęć. 
Wprowadzono również nowe przedmioty do wyboru (niemal wyłącznie o charakterze 
ćwiczeniowym), np. Negocjacje w środowisku więziennym, Penitencjarna kultura fizyczna, 
Seksuologia kliniczna w pracy penitencjarnej czy Projektowanie indywidualnych i grupowych 
programów resocjalizacyjnych. Zwiększono liczbę godzin ćwiczeń z Metodyki nauczania j. 
angielskiego na II st. Edukacji wczesnoszkolnej z przedszkolną z j. angielskim. Wprowadzono nowe 
przedmioty artystyczne na st. II st. EASP. Uporządkowano liczbę godzin na studiach II st. EASM, 
zwiększając liczbę godzin ćwiczeń. Zmiany wówczas wprowadzone uporządkowały programy studiów 
II st., w efekcie czego w obecnym roku akademickim 2018/2019 nie wprowadzano zmian 
programowych. Pozytywne efekty tych przekształceń będą widoczne dopiero po zakończeniu pełnego 
cyklu kształcenia, a zatem po zakończeniu obecnego roku akademickiego. 

Jeśli chodzi o rekomendację dotyczącą liczby zajęć o charakterze praktycznym, to 
wspomniane wyżej zmiany mają charakter zwiększający tę liczbę. 

Odnosząc się do małej liczby zajęć do wyboru, stwierdzono, że nie ma na wydziale fakultetów 
międzykierunkowych. Natomiast na Filologii polskiej jest 180h fakultetów na studiach licencjackich, 
na studiach mgr są zajęcia do wyboru oraz, dla specjalności nauczycielskiej, 180h fakultetów 
metodycznych. Na Pedagogice są do wyboru specjalności oraz 60h wykładów monograficznych na 
studiach II st. Na filologii angielskiej jest 60h fakultetów do wyboru na III roku. Na EASP są do wyboru, 
zarówno na I jak i II st. studiów pracownie artystyczne (8), a na EASM specjalności. 
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Jeśli chodzi o brak zajęć kształtujących umiejętności miękkie, warto wspomnieć, że 
kompetencje społeczne są istotnym elementem obszarowych i kierunkowych efektów kształcenia. 
Należy zatem zalecić koordynatorom przegląd sylabusów właśnie pod kątem realizacji tych 
kompetencji i dokonanie stosownych zmian przez prowadzących zajęcia w programach ich 
przedmiotów. 
 
 
Poprawa organizacji procesu kształcenia 
 
W bieżącym roku akademickim odbyły się spotkania Prodziekan dr Katarzyny Piątkowskiej-
Pinczewskiej ze starostami dotyczące harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych. Studenci 
nie mieli zastrzeżeń odnośnie organizacji zjazdów. Plan zjazdów układany jest w taki sposób, iż 
studenci nie mają „okienek”. Zajęcia są rozkładane równomiernie w godz. 8.00-19.30 z półgodzinną 
przerwą na obiad. Równocześnie, Dział Planowania ustalił z Prodziekan dr Anną Szałek, że żaden 
wykładowca nie może mieć więcej zajęć z daną grupą niż 6 godzin w ciągu dnia na studiach 
niestacjonarnych. 

W bieżącym roku terminarze zjazdów były ogłoszone już w lipcu i sierpniu. Plany zjazdów we 
wrześniu umieszczone były na stronie internetowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W 
tym samym miesiącu pojawił się też plan na cały semestr zimowy. Studenci są na bieżąco 
informowani o wszystkich zmianach w planach. Plany zjazdów na semestr letni pojawią się w połowie 
lutego 2019 roku. 

W ostatnim dostępnym raporcie z badania jakości kształcenia przeprowadzonym wśród 
studentów studiów niestacjonarnych WP-A w Kaliszu (rok 2016/2017) 60% respondentów oceniło 
organizację zjazdów bardzo dobrze lub raczej dobrze, a tylko 4% źle lub bardzo źle. Działania opisane 
w zeszłorocznym sprawozdaniu z realizacji rekomendacji projakościowych, które są kontynuowane, 
być może już wpłynęły na jeszcze bardziej pozytywną ocenę tego aspektu przez studentów (nie 
znamy jeszcze wyników badania w roku 2017/2018).  

Anonimowe ankiety oceniające jakość poszczególnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
akademickich przeprowadzane są po każdym semestrze w systemie USOS. Wyniki ankiet są dostępne 
dla każdego nauczyciela, co umożliwia mu wprowadzanie zmian w swojej dydaktyce i podnoszenie 
jakości kształcenia. Dostępny dla nauczyciela jest także porównawczy rozkład wartości odpowiedzi na 
pytania z uwzględnieniem wszystkich odpowiedzi ankiety (porównanie własnych wyników ze 
wszystkimi wynikami wszystkich nauczycieli). Domyślnie wyniki są widoczne tylko dla prowadzących 
zajęcia, ale wybrane wyniki ankiet mogą być udostępnione studentom, którzy mogą zwrócić się o to 
do Dziekana ds. studenckich za pośrednictwem samorządu studenckiego i starostów lat. Wyniki 
ankiet są uwzględniane w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego. Nie opracowano 
ogólnouniwersyteckich ankiet oceniających nauczycieli akademickich ani ogólnouniwersyteckich 
zasad ich przeprowadzania.  

 
 

Podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej 
 
W 2018 roku trzech pracowników uzyskało stopień dra habilitowanego. 

W tym samym roku odbyła się pilotażowa edycja Warsztatów Dydaktycznych UAM -
 ogólnouniwersyteckiego projektu, którego celem było wzajemne samokształcenie w zakresie 
kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, a także nawiązanie wzajemnych kontaktów i 
integracja środowiska nauczycieli akademickich. Ponieważ oferta obejmuje zajęcia prowadzone w 
Poznaniu, zainteresowanie pracowników WPA UAM tą propozycją było znikome. 

Kolejną propozycją służącą podniesieniu kwalifikacji kadry akademickiej WPA mogły być kursy 
prowadzone w ramach Uniwersytetu Otwartego. W roku 2018 w Kaliszu uruchomiono tylko kurs 
języka hiszpańskiego, w którym uczestniczyło 4 pracowników Wydziału (w tym dwóch z 
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administracji). Kolejnych dwóch wykładowców z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prowadziło 
kursy w Poznaniu. 

W związku z przygotowaniem nowych programów studiów związanych z przeprofilowaniem 
niektórych kierunków i spełnieniem założeń projektu „Uniwersytet Jutra” pracownicy podnieśli swoje 
kwalifikacje w zakresie projektowania dydaktycznego i przemodelowali sylabusy modułów 
kształcenia, dostosowując program do wymogów rynku pracy i praktycznego zastosowania zdobytej 
wiedzy. 

Ze względu na niejednorodność Wydziału oraz indywidualne potrzeby i zainteresowania 
wielu pracowników podnosiło kwalifikacje we własnym zakresie. 
Sześcioro wykładowców podnosiło kwalifikacje w ramach programu ERASMUS + (4 - Teaching 
Mobility, 2 - Staff Training). 

Ponadto na Wydziale przeprowadzono następujące inicjatywy szkoleniowo-dydaktyczne dla 
kadry akademickiej: 

 „Doktorzy klauni w peruwiańskim Betlejem. O terapii śmiechem, edukacji i pracy socjalnej w 
Amazonii". Bogato ilustrowany wykład o projekcie realizowanym w dzielnicach nędzy Iquitos 
(Peru), przez wolontariuszy-doktorów klaunów pod patronatem Światowej Organizacji 
Zdrowia i Patcha Adamsa - prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski (maj 2018). Inicjatywa 
skierowana szczególnie do wykładowców Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i Pedagogiki 
resocjalizacyjnej i penitencjarnej. 

 „Od budy w fawelach do masońskiego uniwersytetu. Edukacja i praca socjalna w brazylijskich 
dzielnicach nędzy". Bogato ilustrowany wykład o funkcjonowaniu w brazylijskich dzielnicach 
nędzy szkół, sierocińców i ośrodków pracy socjalnej, prowadzonych przez specjalistów i 
wolontariuszy z organizacji spirytystycznych - prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski (maj 
2018). Inicjatywa skierowana szczególnie do wykładowców Pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej i Pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej. 

 Warsztat „Nieobecni nie mają... czytelników. Upowszechnianie dorobku naukowego w 
Internecie" - pokaz przygotowania plików z publikacjami do zamieszczenia w Internecie; 
przedstawienie zasad zamieszczania plików w repozytoriach cyfrowych, naukowych portalach 
społecznościowych, takich jak reseachgate.net, academia.edu, google scholar i możliwości ich 
wykorzystania - prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski (maj 2018). 

 Warsztaty z nauczania pisania w języku angielskim dla pracowników Zakładu Filologii 
Angielskiej - dr Olga Majchrzak (wrzesień 2018). 

 Realizacja rekomendacji WZOJK 2018 związanych z podniesieniem kompetencji pracowników 
poprzez szkolenia w ramach projektu „Uniwersytet Jutra” rozpoczęła się w listopadzie 2018 i 
potrwa do końca lutego 2019.  Do tej pory zrealizowano szkolenie z obsługi programu MOL 
NET+ z obsługi bibliotek szkolnych dla wykładowców na Informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa. 

 
 
Promowanie działań projakościowych wśród społeczności akademickiej 
 
Na stronie WP-A opublikowano raporty wydziałowe z badania jakości kształcenia przeprowadzone 
wśród nauczycieli akademickich, studentów studiów stacjonarnych i studentów studiów 
niestacjonarnych. Działania projakościowe są też opisywane na profilach wydziałowych na facebooku 
oraz instagramie. Informacje o działaniach projakościowych można również znaleźć na stronie 
wydziałowej (https://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ksztacenie/jakosc-ksztalcenia). Społeczność 
wydziałowa informowana jest o przeprowadzanych ankietach na regularnych spotkaniach w 
Zakładach i na spotkaniach ze studentami. 
 
 
 

https://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ksztacenie/jakosc-ksztalcenia
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Promocja kierunków WP-A w Kaliszu w ramach Drzwi Otwartych 
 
25 października 2018 na WP-A odbył się Dzień Kandydata. W wydarzeniu udział wzięło ponad 400 
gości ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli okazję poznać ofertę edukacyjną Wydziału. 
Informacje na temat tego wydarzenia zostały przekazane drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez 
media do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Kalisza, Ostrowa Wlkp., Turku, Jarocina i Krotoszyna. 
Przygotowane przez Wydział wykłady i warsztaty (17 propozycji) umożliwiły potencjalnym 
kandydatom na studia zapoznanie się z pełnym wachlarzem bogatej oferty Wydziału. Uczniowie brali 
udział w wykładach prowadzonych m.in. przez pracowników Zakładu Filologii Angielskiej i 
warsztatach praktycznych realizowanych przez wykładowców Zakładu Edukacji Plastycznej, Zakładu 
Edukacji Muzycznej, Zakładu Informacji Naukowej, Zakładu Pedagogiki i Zakładu Studiów 
Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. 

Dzień Kandydata na WP-A był dodatkową prezentacją oferty przedstawionej dzień później w 
Dniu Kandydata na UAM w Poznaniu, gdzie 800 uczniów szkół średnich miało okazję zapoznać się z 
programem edukacyjnym wszystkich wydziałów i jednostek zamiejscowych, spotkać się z 
przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Biura Karier, uzyskać informacje o wyjazdach 
zagranicznych, zajęciach sportowych czy zajęciach dodatkowych. 

 
 

Pomoc w znalezieniu pracy absolwentom 
 
Studenci od 2011 roku mają możliwość realizowania dodatkowych praktyk organizowanych przez 
Biuro Karier UAM. Do tej pory z realizacji praktyk ponadprogramowych skorzystało ponad 500 
studentów. Studenci prezentują potencjalnym pracodawcom swoje umiejętności realizując objęte 
programem studiów praktyki w placówkach, w których po ukończeniu studiów niejednokrotnie 
otrzymują zatrudnienie. W trakcie roku akademickiego, wykładowcy, pracownicy wydziału oraz 
studenci przygotowują szereg imprez okolicznościowych oraz objętych biegiem roku akademickiego, 
na które zapraszani są potencjalni pracodawcy. Do takich wydarzeń zaliczyć można Dzień Nauki i 
Sztuki, coroczny koncert organizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Inaugurację Roku 
Akademickiego, Absolutorium itd. 

  

Niniejsze sprawozdanie przygotowali członkowie WZZJK na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu: 
Przewodnicząca:  
dr Anna Szałek  
Członkowie:  
dr Iwona Barańska  
dr Jakub Bielak  
dr Ewa Johnsson  
mgr Katarzyna Maniewska 
dr Ewelina Poniedziałek  
mgr Joanna Rektor 
dr Beata Szymańska  
dr Agnieszka Wawrzyniak  
 
Kalisz, 11 lutego 2019r. 


