SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Udział w szkoleniach (Prorektor):


udział w szkoleniu dotyczącym zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie wyższym
przeprowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szkolenie w ramach projektu systemowego „Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce”, 16-17 października 2014 r.;



udział w konferencji “Cities of Change – cooperation of cities in the field of city development”
Konferencja II 22-23 października 2014 r.;



udział w szkoleniu na temat systemów antyplagiatowych „Europejskim Forum
Antyplagiatowe EFA 2014”– 24 października 2015 r. Warszawa;



udział w szkoleniu nt. prawa autorskiego „Jak interpretować prawo autorskie na uczelni”,
Poznań, 20 marca 2015 r.

Prace związane z przygotowaniem Uczelni do wdrożenia zmian wynikających z Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz
działalność bieżąca:


przygotowanie prezentacji i szkoleń dla członków URJK w związku z procedurą zatwierdzania
efektów uczenia się – do przedstawiania na poszczególnych radach wydziałów;



zmiany w drukach dyplomów habilitacyjnych oraz doktorskich w związku z wymaganiami
nowych przepisów prawa (zatwierdzone przez Senat UAP);



opracowanie procedury potwierdzania efektów uczenia się, wraz z radcą prawnym UAP –
ogólne założenia, regulamin, wniosek, umowa z Kandydatem. Procedura przyjęta przez
wszystkie uczelnie artystyczne w Polsce (oraz zatwierdzona przez Senat UAP);



opracowanie schematu zakładki na stronie internetowej UAP w związku z procedurą
potwierdzania efektów uczenia się;



opracowanie zmian w Systemie Zarządzania Jakością Kształcenia związanych z nowelizacją
Ustawy (zmiany zatwierdzone przez Senat UAP);



wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej – powołanie studiów doktoranckich: sprawdzanie
dokumentacji programu studiów wraz z efektami kształcenia (pozytywna opinia Senatu UAP,
powołanie studiów doktoranckich przez Rektora);



Wydział Edukacji Artystycznej – powołanie kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki: sprawdzanie
dokumentacji, w szczególności efektów kształcenia oraz kwestii związanych z jakością
kształcenia (pozytywna opinia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie
powołania kierunku, na podstawie pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej);



udział w jury konkursu organizowanego przez Santander Universidades – „Sztuka
Przedsiębiorczości” (Prorektor);



ankietyzacja do oceny kierunku studiów – przekazanie prodziekanom zbiorczych wyników
ankietyzacji wśród dyplomantów z roku akademickiego 2013/2014 z poleceniem zwołania
Rad Programowych Kierunków i analizy wyników oraz sporządzeniem wniosków służących
poprawie jakości kształcenia;



przeprowadzenie ankietyzacji do oceny zajęć dydaktycznych wśród studentów, maj 2015 r.



opracowanie ankiety do oceny zajęć dydaktycznych dla doktorantów (formularz
zatwierdzony przez Senat UAP);



opracowanie ankiety do oceny kierunku studiów dla doktorantów (formularz zatwierdzony
przez Senat UAP);



wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych – powołanie studiów doktoranckich: sprawdzanie
dokumentacji, w szczególności zdefiniowanych efektów kształcenia (pozytywna opinia Senatu
UAP);



prace związane ze zmianą nazwy kierunku Architektura i urbanistyka na Architekturę –
analiza proponowanych zmian w programie kształcenia;



zebrania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: 29 października 2014 r., 17 grudnia 2014 r.,
18 marca 2015 r., 15 maja 2015 r.



inne prace wynikające z zapisów Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, m.in. pomoc przy
sporządzaniu listów intencyjnych oraz umów z interesariuszami zewnętrznymi, konsultacje z
radcą prawnym, archiwizacja dokumentacji związanej z jakością kształcenia, współpraca z
Działem Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry.

Oprac. Prorektor ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. nadzw. UAP

Poznań, 13 czerwca 2015 r.

