SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Działalność Prorektora:


kwiecień-październik 2013 – prace przy organizacji PIA (Poznańskiej Inauguracji
Akademickiej), opracowanie graficzne wystawy prezentującej wszystkie uczelnie publiczne w
Poznaniu, ekspozycja otwarta w dniu wspólnej Inauguracji na Międzynarodowych Targach
Poznańskich;



prace przy organizacji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach członkostwa w Radzie
Programowej Festiwalu;



18 listopada 2013 – udział w konferencji poświęconej studiom doktoranckim, organizowanej
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;



21 listopada – Warszawa – udział w konferencji „Podsumowanie wdrażania XI Priorytetu
Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013;



11 grudnia 2013 – organizacja szkolenia nt. możliwości pozyskiwania grantów i
dofinansowania działalności artystycznej i badawczej pracowników UAP (przeprowadzenie
szkolenia – p. Magdalena Szymańska, Specjalista ds. Programów Badawczych);



styczeń 2014 – inicjatywa nawiązania współpracy UAP ze Wielospecjalistycznym Szpitalem
Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu (podpisanie przez JM Rektora listu intencyjnego o
współpracy w czerwcu 2014);



przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich, wraz z Senacką Komisją ds.
oceny nauczycieli akademickich;



koordynacja prac związanych z opracowaniem i upublicznieniem na stronie internetowej
Uczelni wersji angielskiej efektów kształcenia i programów studiów wszystkich kierunków
studiów I i II stopnia prowadzonych w UAP;



5 marca 2014 r. – Warszawa – udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;



wrzesień 2014 – udział w Naradzie Rektorów, Kanclerzy i Kwestorów uczelni artystycznych w
Radziejowicach.

Działalność Prorektora i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia:


ankietyzacja do oceny kierunku studiów – przekazanie prodziekanom zbiorczych wyników
ankietyzacji wśród dyplomantów z roku akademickiego 2012/2013 z poleceniem zwołania
Rad Programowych Kierunków i analizy wyników oraz sporządzeniem wniosków służących
poprawie jakości kształcenia;



opracowanie zakresu kompetencji i zadań nowo powołanego Działu ds. Jakości Kształcenia i
Rozwoju Kadry;



opracowanie zasad dotyczących współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Zarządzenie
Rektora z 13 marca 2014 r. w sprawie uregulowania niektórych aspektów współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi);



zmiana treści ankiety oceny nauczycieli akademickich (pozytywna opinia Senatu, ankieta
wprowadzona Zarządzeniem Rektora);



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



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



wydział Komunikacji Multimedialnej – powołanie specjalności Film eksperymentalny na
kierunku Intermedia: sprawdzanie dokumentacji programu (pozytywna opinia Senatu UAP,
powołanie specjalności);



przeprowadzenie ankietyzacji do oceny zajęć dydaktycznych wśród studentów, maj 2014 r.;



zebrania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: 22 października 2013, 29 listopada 2013,
11 lutego 2014, 16 maja 2014;



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.

Wyróżnienia (Prorektor):


listopad 2013, nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność
organizacyjną.

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

