
                      Kalisz, 27.10.2016 r. 

Protokół z zebrania 

Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WPA UAM 

 

Przewodnicząca WZZJK, dr Anna Szałek określiła najważniejsze zadania zespołu na najbliższe 

da spotkania. Należą do nich: 

Procedury: 

- hospitowania zajęć, 

- proces dyplomowania, 

- ustosunkowanie się do punktów ECTS na kierunku EASP. 

Uczestnicy zebrania zapoznali się z obowiązującą do tej pory procedurą hospitowania zajęć. 

Dr A. Szałek poprosiła zebranych o przedstawienie pomysłów i uwag dotyczących procedury. 

Biorąc pod uwagę sugestie kierowników zakładów oraz własne opinie, miała miejsce 

dyskusja, której celem było wprowadzenie zmian w procedurze obowiązującej do tej pory i 

jej uaktualnienie w  roku akademickim 2016/2017 jak również korekta dokumentacji. 

W procedurze hospitacji dokonano analizy celów – ten zapis pozostawiono bez zmian. 

Korekta dotyczyła podstawowych założeń tejże procedury. Dr Jakub Bielak zauważył 

konieczność dopisania kierunków, które powstały na WPA i powinny zostać objęte procedurą 

hospitacji. Bardzo owocna dyskusja dotyczyła rozmowy pohospitacyjnej, w obrębie której 

znajdował się zapis „Zaproponowana ocena – wyróżniająca, pozytywna lub negatywna – 

musi być zgodna z przyjętymi na Wydziale kryteriami.” Dr Jakub Bielak wyraził opinię, że w 

kontekście traktowania procedury hospitacji jako narzędzia, które jest doskonaleniem jakości 

procesu dydaktycznego, nie powinna mieć miejsce ocena wyrażona stopniem. Do dyskusji 

włączyli się wszyscy członkowie zespołu, którzy proponowali: zmianę ocen, ustalenie 

konkretnych kategorii, ocenę opisową wykorzystującą kategorię zawarte w załączniku. 

Doszło do jednogłośnego ustalenia, że efektem przeprowadzonej hospitacji powinna być 

opinia o prowadzonych zajęciach a nie ich ocena.  Wykreślono zapis o kryteriach oceny zajęć. 



Zaproponowano (dr B. Szymańska) zmianę zapisu, zamiast „ W miesiącu lipcu (przyjęto zapis 

do 30 września) osoba wyznaczona przez Dziekana (zaproponowano, aby był to 

przedstawiciel WZZJK) dokonuje zbiorczego zestawienia wyników przeprowadzonych 

hospitacji zajęć i formułuje wnioski mające na celu podniesienie jakości kształcenia”. 

Członkowie zespołu zaakceptowali załącznik nr 2.  

Przyjęto, że w załączniku nr 3 – tabeli, która służy ocenie zajęć, będą ujednolicone kryteria: 

zapis – w pełni, częściowo, wcale; usunięto zapis dotyczący oceny i przekształcono na opinię. 

W załączniku nr 4  - zbiorczym arkuszu hospitacji usunięto zapis w tabeli dotyczący oceny. 

Załącznik 5 pozostawiono bez większych zmian, usunięto zdwojony tekst o spostrzeżeniach 

dotyczących przebiegu zajęć. 

Wszyscy członkowie jednogłośnie przyjęli ustalenia, które były wynikiem dyskusji. Dr Jakub 

Bielak został poproszony przez Przewodniczącą o dokonanie merytorycznych  i edytorskich 

korekt w dokumentacji. (Załącznik do protokołu zawiera zestaw materiałów dotyczący 

procedury hospitacji zajęć w roku akademickim 2016/2017  w wersji zaakceptowanej na 

zebraniu w dniu 27 X i przekazanej do oceny przez WZOJK). 

Ustalono, że  kolejnego spotkanie WZZJK odbędzie się 17.11.2016 r. godz. 16:00. 

Dr A. Szałek podziękowała wszystkim za bardzo owocną dyskusję, prosiła o refleksję  i analizę 

procedury dyplomowania – zarówno starej umieszczonej w rozproszeniu na stronie WPA jak 

również wstępnie zmodyfikowanej przez dr Ewelinę Poniedziałek, która zostanie 

zaktualizowana podczas najbliższego zebrania. Kolejnym zadaniem zespołu będzie 

ustosunkowanie się do prośby koordynatora kierunku EASP – dr Iwony Barańskiej  związanej 

z nieproporcjonalną liczbą  punktów ECTS w zakresie realizowanego przedmiotu w planach 

studiów na kierunku EASP. 

 Przewodnicząca WZZJK pożegnała wszystkich uczestników obrad. 

 

 


