Poznań 18 marca 2019

I. Sprawozdanie z działalności WZOJK WH UAM we współpracy z WZZJK WH UAM
w okresie od 20 marca 2018 roku do 18 marca 2019
W okresie sprawozdawczym WZOJK WH UAM zrealizował następujące zadania przewidziane
rekomendacjami:
(1) dalszy rozwój strony projakościowej WH UAM http://horyzonty.amu.edu.pl/
(2) spotkania robocze z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym WZZJK WH UAM oraz wybranymi
członkami obu zespołów w związku z inicjatywami z zakresu doskonalenia jakości kształcenia na WH
UAM, w tym z III Dniem Jakości Kształcenia UAM (grudzień 2018), gdzie studenci i doktoranci
przygotowali stoiska tematyczne na temat ich udziału w projektach badawczych oraz III Konferencją
Jakości Kształcenia na WH UAM, która odbędzie się dnia 15 maja 2019 roku pod hasłem „Festiwal
Nauki i Dydaktyki WH UAM” (współpraca WZOJK WH, WZZJK WH, Samorządu Studenckiego WH
UAM, Samorządu Doktorantów)
(3) Przeprowadzenie badań osiągalności efektów kształcenia dla wszystkich kierunków WH UAM dla I
i II stopnia studiów oraz praktyk dydaktycznych z zakresu historii (pilotaż) w roku Akadem. 2017/2018
(wyniki opublikowane na http://horyzonty.amu.edu.pl/statystyka.html).
(4) Badanie średniej ocen z prac mgr i lic. oraz 2. średniej ocen ze studiów, 3. średniej ocen
egzaminacyjnych za rok akadem. 2017/2018 (wyniki badań:
http://horyzonty.amu.edu.pl/statystyka.html).
(5) badanie mobilności studentek i studentów WH UAM w roku akademickim 2017/2018
(6) Badanie jakościowe wybranych prac mgr i lic na WH UAM za rok Akadem. 2017-2018
(przewodniczący WZZJK WH UAM, prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski).
(7) Promocja dobrych praktyk dydaktycznych, w tym członków społeczności akademickiej WH UAM
nagrodzonych za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (publikacja na
http://horyzonty.amu.edu.pl/ludzie-nagrody-d.html).
(8) Kontynuacja dwóch projektów badawczych z zakresu dydaktyki szkoły wyższej dla humanistów:
(a) Coaching w kształceniu przyszłych nauczycieli historii. Ujęcie historyczno-problemowe (XX-XXI w.)
Realizacja: mgr Małgorzata Klimorowska
(b) Studia historyczne w dydaktyce szkoły wyższej. Teoria. Praktyka. Zmiana, realizacja mgr Olga
Pacek.
(9) kontynuacja programu doskonalenia umiejętności dydaktycznych „Innowacyjne umiejętności
dydaktyczne” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, w tym wsparcie
WZOJK WH UAM na rzecz rozwijania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

(10) Kontynuacja, we współpracy z Samorządem Studentów WH UAM cyklicznego konkursu: „Nasi
Absolwenci. Moja przyszłość?” (sylwetki Absolwentek/Absolwentów WH UAM ze względu na ich
kariery zawodowe).

II. Rekomendacje WZOJK WH UAM w porozumieniu z WZZJK WH UAM dotyczące doskonalenia
jakości kształcenia na WH UAM w Poznaniu 2018/2019 oraz podmioty odpowiedzialne za realizację
rekomendacji
(1) wsparcie merytoryczne i rekomendacje efektów uczenia się dla wszystkich kierunków WH UAM.
(2) Badanie jakościowe wybranych prac mgr i lic. za rok akadem. 2018/2019 (odpowiedzialny
przewodniczący WZZJK WH UAM wraz z zespołem).
(3) Przeprowadzenie badań osiągalności efektów kształcenia dla wszystkich kierunków WH UAM dla I
i II stopnia studiów (odpowiedzialny WZOJK WH UAM).
(4) Dalsze doskonalenie systemu ECTS (koordynatorzy ECTS), w trybie ciągłym.
(5) Badanie i doskonalenie organizacji, przebiegu i ewaluacji praktyk zawodowych ze względu na:
współpracę z instytucjami zewnętrznymi realizującymi praktyki, dokumentację praktyk pozwalającą
na monitorowanie ich przebiegu (odpowiedzialny WZOJK WH UAM oraz WZZJK WH UAM,
opiekunowie praktyk zawodowych).
(6) Dalsza promocja dobrych praktyk dydaktycznych na WH UAM (WZOJK WH UAM,
www.horyzonty.amu.edu.pl, w trybie ciągłym).
(7) Doskonalenie systemu ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych (WZZJK WH UAM, w trybie
ciągłym).
(8) Realizacja III Konferencji Jakości Kształcenia na WH UAM 15 maja 2019 – Festiwal Nauki i
Dydaktyki (Samorząd Studencki, Samorząd Doktorantów, WZOJK WH UAM, WZZJK WH UAM).
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