Działalność Prorektor ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej,
prof. nadzw. UAP oraz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
w roku akademickim 2015/2016

Uczestniczenie Prorektor ds. Jakości Kształcenia w konferencjach, m.in. na temat Europejskiej
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, akredytacji
w szkolnictwie wyższym oraz w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego dotyczącym konkursu na Nowe Programy Kształcenia,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; uczestniczenie w Konferencji Rektorów
Uczelni Artystycznych w Katowicach i w Poznaniu.
Zgodnie z wymogami nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym skierowanie przez
Prorektor ds. Jakości Kształcenia oraz Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Programów
Naukowo-Badawczych, polecenia do Działu IT w sprawie przygotowania analizy ofert
systemów antyplagiatowych. Po otrzymaniu odpowiedzi przekazanie opinii Rektorowi UAP do
dalszego procedowania (wrzesień 2015 r.).
Spotkanie z Dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa (z udziałem Rektora oraz radcy
prawnego) w sprawie dostosowania profilu kształcenia na kierunku Architektura do
obowiązujących regulacji prawnych i wskazanie konieczności zwrócenia się do Polskiej Komisji
Akredytacyjnej o dokonanie oceny programowej na tym kierunku i/lub ubiegania się
o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk technicznych. Oba
rozwiązania służą zachowaniu profilu ogólnoakademickiego na kierunku Architektura.
Przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich, wraz z Senacką Komisją
ds. oceny nauczycieli akademickich (zbieranie ankiet samooceny od wszystkich pracowników,
posiedzenie Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, wydanie opinii Komisji
wszystkim pracownikom UAP).
Koordynacja

prac

nad

ukończeniem

systemu

potwierdzania

efektów

uczenia

się

w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:
o

określenie listy kierunków uprawnionych do przeprowadzenia procedury potwierdzania
efektów uczenia się na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych;

o

zatwierdzenie przez Senat Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się;

o

opracowanie formularza wniosku o wszczęcie procedury potwierdzania efektów uczenia
się dla każdego kierunku, poziomu i tryby studiów oddzielnie;

o

opracowanie informacji ogólnych na temat procedury przyjętej w UAP;

o

opracowanie wzoru umowy z kandydatem;

o

opracowanie Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za przeprowadzenie procedury
potwierdzania efektów uczenia się;

o

opracowanie Zarządzenia Rektora w sprawie certyfikatów potwierdzających znajomość
języków obcych;

o

określenie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia;

o

zebranie list przedmiotów wskazanych do potwierdzenia w ramach procedury oddzielnie
dla wszystkich kierunków, stopni i trybów studiów;

o

stworzenie zakładki „Procedura potwierdzania efektów uczenia się” na oficjalnej stronie
internetowej Uczelni. Zakładka zawiera wszystkie informacje na temat procedury
przeprowadzanej przez UAP.

Procedura została przyjęta przez wszystkie uczelnie artystyczne w Polsce.
Skierowanie przez prof. Wojciecha Zubalę, Prorektora ds. Studenckich Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie prośby o przeprowadzenie wizyty szkoleniowej dotyczącej działalności systemu
zapewnienia

jakości

kształcenia

na

Uniwersytecie

Artystycznym

w Poznaniu oraz zasad funkcjonowania Działu Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry.
Przeprowadzenie wizyty szkoleniowej przez Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Dział Jakości
Kształcenia i Rozwoju Kadry dla pracownika administracji ASP w Warszawie.
Uczestniczenie Prorektor w posiedzeniu kapituły

nagród Marszałka Województwa

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.
Udział Prorektor w spotkaniu w sprawie redefinicji Traktu Królewsko-Cesarskiego,
koordynator spotkania – Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.
Zaproponowanie zmiany w formularzu ankiety do oceny zajęć dydaktycznych (zmiana
wprowadzona uchwałą Senatu).
Ukończenie weryfikowania zmian w efektach kształcenia i programie kształcenia na kierunku
Architektura, we współpracy z Radą Programową Kierunku Architektura (zmiany
wprowadzone uchwałą Senatu UAP).
Przeprowadzenie ankietyzacji wśród studentów – do oceny zajęć dydaktycznych na studiach
I i II stopnia oraz dla uczestników studiów doktoranckich.
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Opracowanie Zarządzenia Rektora dotyczącego procedury przekazywania teoretycznych prac
dyplomowych do cyfrowego archiwum prac dyplomowych oraz sprawdzania ich za pomocą
systemu antyplagiatowego.
Opracowanie wzoru ankiety dotyczącej oczekiwań pracodawców w zakresie efektów
kształcenia – wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, których oczekuje się od
absolwentów UAP. Przekazanie ankiety do rozesłania przez Biuro Karier i Promocji UAP.
Nagroda rektorska I stopnia za działalność organizacyjną dla Prorektor ds. Jakości Kształcenia,
dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej, prof. nadzw. UAP.

Poznań, 10 czerwca 2016 r.
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