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__ dariusz dolański

Z inicjatywy Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 
przy współpracy Działu Kształcenia 5 lutego w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej odbyło się Uczelniane Forum Jakości 
Kształcenia. Było to pierwsze tego typu spotkanie adreso-
wane do całej społeczności akademickiej, w którym wzięło 
udział blisko 50 osób.

Forum otworzyła prorektor ds. jakości kształcenia prof. dr hab. 
inż. Magdalena Graczyk, która zwróciła uwagę, że jakości kształ-
cenia nie da się podnosić w zaciszu gabinetów. Jest to proces, 
który musi żyć, musi być doskonalony, który wymaga wymiany 
doświadczeń i zaangażowania całej społeczności uczelni.

Podczas spotkania pełnomocnik rektora ds. jakości kształ-
cenia dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ przedstawił główne 
problemy z wdrażaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
Jakości na wydziałach naszego uniwersytetu i poddał pod dys-
kusję wnioski związane z planowanymi zmianami w systemie.

Żywą dyskusję wywołało wystąpienie pełnomocnika rek-
tora ds. ewaluacji jakości kształcenia dr. hab. Krzysztofa 
Witkowskiego, prof. UZ na temat procesu ankietyzacji 
studentów. Jej uczestnicy zwracali uwagę na niską liczbę 
studentów wypełniających ankiety internetowe, poszuki-
wali możliwości aktywizacji młodzieży akademickiej w tym 
zakresie, proponowali także konkretne zmiany w pytaniach 
zamieszczonych w ankietach. Podkreślano rolę władz wy-
działów i wszystkich nauczycieli akademickich w propago-
waniu procesu ankietyzacji. Bowiem tylko wysoka frekwen-
cja studentów, może dać wyniki, które wspomogą procesy 
doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kie-
runkach studiów. Pełnomocnik rektora ze swej strony za-
pewniał, że cały system ankietyzowania uzgodniony jest 
z przedstawicielami studentów i daje on gwarancję anoni-
mowości wypełniającym internetowe formularze.

Ostatnim punktem Forum były zmiany w prawodawstwie 
dotyczące konstruowania programów studiów na przyszły 
rok akademicki wraz z zeprezentowanymi przez uczelnia-
nego koordynatora ECTS – dr Alinę Szelecką praktycznymi 
rozwiązaniami przygotowania programów kształcenia. Ten 
element spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestni-
ków spotkania i licznymi pytaniami dotyczących stosowa-
nia nowych regulacji.

Uczelniane Forum Jakości Kształcenia odbyło się na na-
szym Uniwersytecie po raz pierwszy. Dyskusja i wnioski, 

które powstały w jego wyniku zachęcają do organizowania 
podobnych spotkań w latach następnych i szerszego udzia-
łu zarówno kadry akademickiej, pracowników administra-
cji jak i przedstawicieli studentów.

uczelniane forum JaKości 
Kształcenia

Pani mgr Renacie Kubiak 
wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy z powodu śmieci Mamy 

sk ładają 
Prorektor ds. Jakości Kształcenia oraz koleżanki z Pionu
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