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Zebranie i korekta ankiet konsultantów, sporządzonych przez wszystkich 

samodzielnych pracowników nauki oraz innych osób mogących być konsultantami na 

studiach II stopnia. Formularze ankiet konsultanta zostały opracowane przez URZJK i 

dostarczone Wydziałowym Zespołom w czerwcu 2011 r. 

Przygotowanie prezentacji dotyczącej działań, mających na celu właściwe 

przygotowanie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu do nowych regulacji 

prawnych, dla Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. 

Utworzenie  Rad Programowych Kierunków, podmiotów działających przy każdym 

prowadzonym i nowo powoływanym kierunku studiów. Zadaniem Rad jest koordynacja 

prac związanych z przygotowaniem efektów kształcenia oraz programów studiów w 

oparciu  

o nowe regulacje prawne. 

Opracowanie Pakietu Informacyjnego, zawierającego wytyczne do właściwego 

przygotowania programów kształcenia w świetle nowych regulacji prawnych i 

wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji. Przekazanie Pakietu Dziekanom i 

dziekanatom. 

Opracowanie harmonogram prac nad wdrożeniem ustawowych wytycznych 

dotyczących opisu programów kształcenia i systemu zapewnienia jakości kształcenia 

na prowadzonych kierunkach studiów, działania rozpisane na bieżący rok akademicki. 

Przeprowadzenie serii szkoleń na temat właściwego przygotowania programów 

kształcenia – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji – dla członków URZJK, WZZJK, 

Rad Programowych Kierunków oraz wszystkich zainteresowanych osób. 

Opracowanie wytycznych dotyczących ujednoliconych zasad związanych: 

 • ze stosowaniem modułów, 

 • z przypisywaniem punktacji ECTS do tych samych przedmiotów 

prowadzonych na różnych kierunkach, 

 • z zajęciami z wychowania fizycznego, 

 • ze stosowaniem sumarycznych wskaźników ilościowych, 

 • z koniecznością osiągania poziomu B2 i B2+ w zakresie języków obcych na 

studiach I i II stopnia, 

 • ze sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 

Sprawdzenie opracowanych przez Rady Programowe Kierunków efektów 

kształcenia dla wszystkich prowadzonych oraz powoływanych kierunków w UAP. 

Korekta tabel z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunków studiów oraz tabel 



z odniesieniami do efektów określonych dla obszarów nauki. Łącznie sprawdzone 

zostały efekty kształcenia dla 13 kierunków w tym trzech nowych. 

Opracowanie zasad związanych z przeprowadzaniem w UAP kursów i szkoleń dla 

osób z zewnątrz. Ostateczne ustalenie zakresu kompetencji – kursy i szkolenia nie 

podlegają URZJK jeśli chodzi o zapewnienie jakości kształcenia. Rada Uczelniana 

nadzoruje pod tym względem te formy kształcenia, których ukończenie daje 

absolwentom określone uprawnienia. 

Opracowanie formularzy ankiet dla studentów do oceny zajęć dydaktycznych 

oraz dla absolwentów studiów I i II stopnia do oceny kierunku studiów oraz 

sformułowanie procedury przeprowadzania ankietyzacji. Oba formularze ankiet oraz 

procedura zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat UAP – uchwała nr 

44/2011/2012 oraz nr 45/2011/2012, (ankiety do oceny zajęć dydaktycznych zostały 

wprowadzone zarządzeniem Rektora nr 19/2012) 

Przeprowadzenie ankietyzacji wśród studentów – do oceny zajęć dydaktycznych. 

Wyniki zbiorcze przygotowane przez WZZJK, przekazane zostały Senackiej komisji ds. 

oceny nauczycieli akademickich. 

Przekazanie wszystkim dziekanatom formularza ankiety do oceny kierunku 

studiów przez tegorocznych absolwentów. Wyniki ankiet opracowane zostaną we 

wrześniu 2012 r. 

Opracowanie wytycznych dotyczących prowadzenia studiów III stopnia, na 

podstawie informacji uzyskanych na Seminarium Bolońskim „Studia doktoranckie w 

świetle nowych regulacji prawnych”. 

Opracowanie treści dokumentu „System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP” 

zawierającego opis działań wszystkich podmiotów wchodzących w zakres Systemu – a 

więc Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowych Zespołów 

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych Kierunków. Dokument 

zawiera również precyzyjny opis działań podejmowanych w celu kontroli i podnoszenia 

jakości kształcenia na różnych poziomach – od podstawowego poziomu pracowni, 

poprzez kierunek, wydział aż po działania na poziomie ogólnouczelnianym. Po 

zatwierdzeniu przez Senat (uchwała nr 56/2011/2012) dokument opublikowany został 

na oficjalnej stronie internetowej UAP. 

  

KALENDARIUM 

  

październik 2011 r. 

Zebranie i korekta ankiet konsultantów, sporządzonych przez wszystkich 

samodzielnych pracowników nauki oraz innych osób mogących być konsultantami na 



studiach II stopnia. Formularze ankiet konsultanta zostały opracowane przez URZJK i 

dostarczone Wydziałowym Zespołom w czerwcu 2011 r. 

28 października 2011 r. 

Zebranie URZJK poświęcone kwestiom: 

 • przygotowania Pakietu Informacyjnego, 

 • ankietyzacji wśród studentów (ocena zajęć dydaktycznych), 

 • ankietyzacji wśród absolwentów (ocena całego kierunku studiów), 

 • procedurze przeprowadzania ankietyzacji. 

21 listopada 2011 r. 

Uczestnictwo Pełnomocnika Rektora w Seminarium Bolońskim „Zadania uczelni 

wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram 

Kwalifikacji”,  

w Warszawie. 

25 listopada 2011 r. 

Prezentacja dotycząca działań, mających na celu właściwe przygotowanie 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu do nowych regulacji prawnych, 

opracowana przez Pełnomocnika Rektora dla Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. 

9 grudnia 2011 r. 

Zebranie URZJK poświęcone następującym kwestiom: 

 • Rady Programowe Kierunków – opis zadań i kompetencji; 

 • Harmonogram prac nad wdrożeniem ustawowych wytycznych dotyczących 

opisu programów kształcenia i systemu zapewnienia jakości kształcenia na 

prowadzonych kierunkach studiów, działania rozpisane na bieżący rok 

akademicki; 

 • Szkolenia dla Rad programowych Kierunków, Wydziałowych Zespołów ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. ZJK; 

 • Pakiet Informacyjny – ostateczne zatwierdzenie (przed oddaniem do rąk 

dziekanów w terminie do 12 grudnia br.). 

 • Kursy przeprowadzane przez UAP – ustalenie treści formularza, który 

wypełnia osoba zamierzająca prowadzić Kurs 

12 grudnia 2011 r. 

Przekazanie wszystkim Dziekanom i dziekanatom Pakietu Informacyjnego 

zawierającego wytyczne dotyczące wprowadzania nowych regulacji prawnych w UAP. 

13, 14, 15 grudnia 2011 r. 

Przeprowadzenie serii szkoleń na temat właściwego przygotowania programów 

kształcenia – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji – dla członków URZJK, WZZJK, 

Rad Programowych Kierunków oraz wszystkich zainteresowanych osób. 



listopad/grudzień 2011 r. 

Opracowanie zasad związanych z przeprowadzaniem w UAP kursów i szkoleń dla 

osób z zewnątrz. 

grudzień/styczeń 2012 r. 

Opracowanie formularzy ankiet dla studentów do oceny zajęć dydaktycznych oraz dla 

absolwentów studiów I i II stopnia do oceny kierunku studiów oraz sformułowanie 

zasad przeprowadzania ankietyzacji (procedura). Oba formularze ankiet oraz 

procedura zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat UAP – uchwała nr 

44/2011/2012 oraz nr 45/2011/2012, (ankiety do oceny zajęć dydaktycznych zostały 

wprowadzone zarządzeniem Rektora nr 19/2012) 

20 stycznia 2012 r. 

Zebranie URZJK poświęcone kwestii kontynuowania Katalogu ECTS na stronach 

internetowych Uczelni oraz zagadnieniu prowadzenia kursów. 

23 stycznia 2012 r. 

Uczestnictwo Pełnomocnika w Forum Dyskusyjnym poświęconym Krajowym Ramom 

Kwalifikacji, zorganizowanym przez KRASP w Warszawie. 

luty 2012 r. 

Przygotowanie wykazu działań Biura Karier i Promocji ujętych w Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia  UAP. 

2 marca 2012 r. 

Zebranie URZJK poświęcone omówieniu postępów prac związanych z 

przygotowaniem do wdrożenia nowych przepisów prawnych (analiza raportów 

poszczególnych WZZJK) oraz  kwestii właściwego opisu efektów kształcenia w 

ankietach poszczególnych prowadzących. 

marzec 2012 r. 

Prace nad przygotowaniem treści dokumentu „System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w UAP„. 

marzec/kwiecień 2012 r. 

Przeprowadzenie ankietyzacji wśród studentów – do oceny zajęć dydaktycznych. 

2 kwietnia 2012 r. 

Zebranie URZJK, na którym nastąpiło otwarcie urny z ankietami. Wyniki zbiorcze 

przygotowane zostały następnie przez WZZJK i przekazane Senackiej komisji ds. 

oceny nauczycieli akademickich. 

Inne omawiane kwestie: 

 • System Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

 • problem osiągania poziomu B2 i B2+ języków obcych na studiach I i II stopnia, 

 • zasady stosowania modułów. 



20 kwietnia 2012 r. 

Udział Pełnomocnika Rektora w Kolegium Rektorsko-Dziekańskim, omówienie zasad 

właściwego przygotowania programów kształcenia: kwestia planów studiów – 

punktacji ECTS oraz ilości godzin, ujednolicenia punktacji w przypadku tych samych 

przedmiotów prowadzonych na różnych kierunkach, kwestia modułów, zajęć z 

wychowania fizycznego, języków obcych i nowych przedmiotów związanych z 

wprowadzeniem KRK. 

26 kwietnia 2012 r. 

Udział Pełnomocnika w Seminarium Bolońskim „Studia doktoranckie w świetle nowych 

regulacji prawnych” w Warszawie. 

marzec/kwiecień/maj/czerwiec 2012 

Sprawdzanie efektów kształcenia zdefiniowanych dla wszystkich prowadzonych oraz 

nowych kierunków w UAP. Materiały przesyłane do korekty URZJK przez Rady 

Programowe Kierunków. 

27 kwietnia 2012 r. 

Udział Pełnomocnika w posiedzeniu Senatu. Poddanie pod głosowanie Senatu 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz efektów kształcenia dla: 

 • architektury wnętrz, studia I i II stopnia; 

 • scenografii, studia I i II stopnia; 

 • projektowania mebla, studia I (nowy kierunek); 

 • sztuki projektowania krajobrazu, studia I i II stopnia (nowy kierunek); 

 • sztuki rejestracji obrazu, studia I i II stopnia; 

 • animacji, studia I i II stopnia; 

 • rzeźby, studia I i II stopnia. 

11 maja 2012 r. 

Zebranie URZJK – omówienie kwestii: 

 • dokumentacji programu kształcenia, 

 • sumarycznych wskaźników ilościowych, 

 • sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, 

 • ostatecznego zatwierdzenie nazw modułów, 

 • konieczności sporządzenia raportów z wydziałowych przeglądów 

końcoworocznych. 

16 maja 2012 r. 

Uczestnictwo Pełnomocnika w spotkaniu organizowanym w Warszawie przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla przedstawicieli uczelni 

artystycznych. 

25 maja 2012 r. 



Udział Pełnomocnika w posiedzeniu Senatu. Poddanie pod głosowanie efektów 

kształcenia opracowanych dla kierunków: 

 • projektowanie mebla, studia II stopnia; 

 • fotografia, studia I i II stopnia; 

 • malarstwo, studia I i II stopnia; 

 • grafika, studia I i II stopnia; 

powołanie nowego kierunku na studiach I i II stopnia – Sztuka projektowania 

krajobrazu. 

22 czerwca 2012 r. 

Udział Pełnomocnika w posiedzeniu Senatu. Poddanie pod głosowanie efektów 

kształcenia opracowanych dla kierunków: 

 • edukacja artystyczna, studia I i II stopnia, 

 • architektura i urbanistyka, studia I i II stopnia, 

 • wzornictwo, studia I i II stopnia 

 • oraz efektów kształcenia na studiach II stopnia prowadzonych przez 

Wydział Komunikacji Multimedialnej. 

powołanie nowego kierunku na studiach I i II stopnia – Projektowanie mebla. 

czerwiec 2012 r. 

Przekazanie wszystkim dziekanatom formularza ankiety do oceny kierunku 

studiów przez tegorocznych absolwentów. Wyniki ankiet opracowane zostaną we 

wrześniu 2012 r.


