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W pierwszym etapie tworzenia wydziałowego systemu zarządzania jakością powołano Zespól
ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (05.2010). Kolegium Dziekańskie wraz z członkami
Zespołu dokonali szczegółowej analizy:
- dokumentów związanych z procesem kształcenia na poszczególnych kierunkach 1
stopniach kształcenia oraz ocenie ich zgodności z KRK,
- dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia i ich efektywności: ankiety
studenckie, ankiety absolwentów, formularze hospitacji.
Następnie, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz rekomendacji WZ.ZJK, ustalono
harmonogram działań umożliwiających dostosowanie poszczególnych elementów procesu
kształcenia do wymogów określonych przepisami Krajowych Ram Kwalifikacji. Za szczególnie
istotne uznano:
1. opracowanie procedur dotyczących wszystkich aspektów procesu kształcenia,
2. wdrożenie programów studiów zgodnych z KRK,
3. modernizacji systemu ankietyzacji i hospitacji zajęć.
Ad. 1. W toku podjętych działań, Zespół przy współpracy Prodziekana ds. Studenckich
opracował osiem procedur dotyczących poszczególnych aspektów procesu kształcenia:
a/ opracowanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich
efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie wyceny efektów kształcenia z
zachowaniem zasad określonym w europejskim systemie transferu i akumulacji punktów
(ECTS),
b/ dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego
semestru studiów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w uniwersyteckim
systemie obsługi studiów (USOS),
c/ przygotowanie kryteriów kwalifikacji w zakresie doboru kandydatów oraz ustalenia
limitów przyjęć na studia wyższe i trzeciego stopnia,
d/ krajowe i zagraniczne programy mobilności studentów i doktorantów,
e/ hospitacje,

f/ badania ankietowe,
g/ procedura dyplomowania,
h/ ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników
kursów dokształcających
Pięć pierwszych procedur zostało już uchwalonych przez Radę Wydziału Biologii i
Biotechnologii, trzy pozostałe są w opracowaniu wraz z procedurą/procedurami, które będą
konieczne do oceny efektywności wewnętrznego systemu zarządzania jakością, doskonalenia
tego systemu i korygowania polityki zapewniania jakości oraz ich ocenę.
Ad. 2. Zespół uczestniczył w podjętych w 2011 roku pracach dotyczących dostosowania
istniejących programów kształcenia, opracowania nowych specjalności na kierunku Biologia i
studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia oraz kierunku Mikrobiologia. Na Wydziale
Biologii i Biotechnologii jest przygotowanych 17 programów kształcenia studiów wyższych,
studiów doktoranckich i podyplomowych zgodnych z KRK.
Ad. 3. Na podstawie rekomendacji UZZJK ustalono zasady ankietyzacji oraz określono
harmonogram i tryb prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych. Jednocześnie prowadzi się
na Wydziale badanie opinii absolwentów dotyczących programów i planów kształcenia.
Harmonogram planowanych działań
1.

Doprecyzowanie struktury systemu, podziału kompetencji i odpowiedzialności na

Wydziale w odniesieniu do zarządzania jakością kształcenia - do końca roku
kalendarzowego
2. Uzupełnienie
procedur – do końca stycznia 2013
- styczeń
2013
3. Wypracowanie nowych wzorów ankiet: do oceny przedmiotu i oceny działalności
dydaktycznej nauczyciela akademickiego - styczeń 2013
4. Określenie mechanizmów stopnia realizacji i ewaluacji przedmiotowych/kierunkowych
efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji -luty 2013
5. Dobranie metod analizy otrzymywanych wyników, formułowanych ocen oraz planowania i
realizacji działań w celu poprawy jakości kształcenia oraz mechanizmów weryfikacji
wyników prowadzonych działań korygujących, naprawczych doskonalących - maj 2013.
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