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1.  Analiza raportów dotyczących realizacji zadania polegającego na dostarczeniu 

opisów wszystkich kierunków i specjalności prowadzonych na studiach I stopnia – w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Opis przewidywanych efektów kształcenia 

(punkt 4. Ankiety Kierunkowej) miał zostać rozdzielony na następujące kompetencje: 

wiedzę, umiejętności i postawy, wg wytycznych zawartych w publikacji „Autonomia 

programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego”, wydanej 

przez MNiSW. 

2. Dyskusja nad opracowaniem procedur związanych z publikowaniem informacji 

na stronie internetowej. 

Rada sformułowała następujące wnioski: 

Strona internetowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest oficjalnym źródłem 

informacji o Uczelni. Informacja podlegająca ocenie zewnętrznych systemów badania 

jakości kształcenia musi spełniać określone standardy, zgodne z wymogami Procesu 

Bolońskiego oraz wytycznymi zawartymi w obowiązujących ustawach odnoszących się 

do szkolnictwa wyższego. Informacja o prowadzonych kierunkach studiów oraz o 

programach poszczególnych pracowni i przedmiotów musi być podana wedle 

określonych kryteriów i wzorców, w sposób klarowny, umożliwiający łatwe 

odnalezienie i porównanie poszczególnych informacji. Pozostałe informacje muszą być 

stale aktualizowane – powinny stanowić wiarygodne źródło wiedzy dla kandydatów, 

studentów oraz wszystkich pracowników Uczelni. 

3. Wyznaczenie zakresów kompetencji odnośnie umieszczania informacji na 

oficjalnej stronie UAP. Określone zostały te dane, które będą odtąd podlegać 

weryfikacji przez Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz podlegać 

będą ustalonej procedurze przed zamieszczeniem informacji na stronie. 

Zakresy kompetencji: 

Kompetencje Rady Uczelnianej – zakres informacji podlegających procedurze 

– informacje o WYDZIAŁACH 

– informacje o KIERUNKACH STUDIÓW 

– informacje o poszczególnych PRZEDMIOTACH i PRACOWNIACH 

– informacje o Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia 

Procedura – informacje indywidualne przekazywane przedstawicielowi Wydziałowego 

Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zespół dostarcza informację Radzie 

Uczelnianej, która ją weryfikuje i zatwierdza do wprowadzenia na stronę. 

Kompetencje Dziekanatów 



– plany studiów, rozkłady zajęć, informacje o pracy dziekanatów, aktualizowane lub 

przekazywane na stronę niezwłocznie po ich zatwierdzeniu (przez poszczególnych 

dziekanów) 

Kompetencje Sekcji ds. Socjalno-Bytowych Studentów 

– informacje na temat pomocy materialnej, stypendiach socjalnych, zakwaterowaniu 

w domu akademickim, wnioski do pobrania itp. – aktualizacja danych. 

– aktualne informacje na temat rekrutacji (studia I i II stopnia, podyplomowe, 

stacjonarne i niestacjonarne). 

Kompetencje Działu Współpracy z Zagranicą 

– aktualne informacje o współpracy, wymianie, stypendiach, programach, aktualizacja 

danych. 

Kompetencje Działu Programów Badawczych 

– aktualne informacje dotyczące możliwości dofinansowania badań przez wszystkich 

pracowników naukowo-dydaktycznych, nowe konkursy, wzory wniosków itp. Ciągła 

aktualizacja. Informacje o fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach wspierających 

działalność artystyczną i naukową. 

Kompetencje Sekcji ds. Kształcenia Kadry 

– aktualne informacje dotyczące przebiegu postępowań o nadanie stopni i tytułów – 

wg obowiązujących ustaw. Aktualne informacje o konkursach na stanowiska, 

procedurach. Wzory wniosków do pobrania. Wytyczne na temat formułowania recenzji 

rozpraw doktorskich i habilitacji. 

4. Rada zarządziła wyznaczenie w poszczególnych sekcjach i działach po jednej osobie 

(z wyjątkiem URZJK), która po przejściu szkolenia, będzie bezpośrednio umieszczać 

na stronie internetowej aktualne informacje. O terminie szkolenia wszyscy 

zainteresowani zostaną powiadomieni. 

O przyjętych przez Radę Uczelnianą procedurach w zakresie umieszczania informacji 

na stronie internetowej zostanie poinformowany Senat UAP.


