Sprawozdanie z działalności Prorektora UAP
i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017
Na pierwszym spotkaniu Członkowie URJK, powołanej na nową kadencję 2016-2020, zostali
poinformowani o zasadach działania Uczelnianej Rady - zgodnie z dokumentem System Zarządzania
Jakością Kształcenia, zatwierdzonym przez Senat UAP.
Na kolejnych spotkaniach URJK w roku akademickim 2016/2017 prowadzone były m.in. następujące
prace:
 sprawa zmiany zgłoszonej przez Samorząd Doktorantów i zatwierdzonej przez Senat UAP
dotyczącej powołania nowego członka URJK, którym jest przedstawiciel Samorządu
Doktorantów;
 analiza ankietyzacji dyplomantów za ubiegły rok akademicki (2015/2016) oraz przekazanie
zbiorczych wyników Dziekanom i RPK do oceny, mającej na celu poprawę jakości kształcenia.
Ustalono nowe zasady przyjmowania ankiet, które od tej pory są składane przy rejestracji
pracy dyplomowej i odbiorze karty obiegowej;
 analiza rocznych sprawozdań Rad Programowych Kierunków;
 prace przy zmianie wzoru ankiety do oceny zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego
i drugiego stopnia za rok akademicki 2016/2017, poprawiającej jakość kształcenia - dokonane
w konsultacji z Samorządem Studentów i Doktorantów;
 przeprowadzona została ankietyzacja oraz przeliczenie oddanych ankiet, z uwzględnieniem
rozdzielnia ich na poszczególne Wydziały. Zauważono znaczący wzrost liczby oddanych ankiet
w stosunku do lat ubiegłych.
 prowadzone były prace związane z analizą wniosku Rady Wydziału Komunikacji
Multimedialnej, aby na kierunku Fotografia utworzyć specjalność „Fotografia Edytorska”.
URJK poparła ten wniosek;
 prace związane z analizą dokumentów dotyczących wniosku Rady Wydziału Edukacji
Artystycznej o utworzenie nowego kierunku studiów na studiach II stopnia: „Kuratorstwo
i teorie sztuki”. URJK poparła ten wniosek, zauważając że wprowadzenie tego kierunku na
studiach magisterskich pozwala na kontynuację istniejących już w UAP studiów na tym
kierunku na studiach licencjackich.
Ponadto prowadzone były w ciągu całego roku liczne spotkania i prace związane z umowami
zawieranymi z interesariuszami zewnętrznymi, dotyczącymi współpracy z poszczególnymi
Pracowniami, Katedrami i Wydziałami UAP, mające na celu wzbogacenie prowadzonej dydaktyki lub
umożliwiające studentom odbywanie szkoleń, praktyk, staży, warsztatów lub plenerów. Były to
zarówno umowy z instytucjami kultury i edukacji, jak i z jednostkami administracji oraz
z przedstawicielami kręgów gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.
Rozpoczęte zostały także działania prowadzące do podpisania umów z Partnerami UAP, którzy
ufundują nagrody specjalne dla najlepszych studentów – uczestników wystawy w ramach Konkursu
im. Marii Dokowicz, już w edycji za rok 2017. Planowane jest stopniowe zwiększanie liczby takich
umów partnerskich
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