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         Szczecin, 24.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

    PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT 

                                       

 

 

Roczne sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  

ZUT w Szczecinie 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do 

realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu, na Wydziale Kształtowania Środowiska 

i Rolnictwa przeprowadzono ocenę realizacji zadań wykonanych w poszczególnych obszarach WSZJK 

w roku akademickim 2014/2015. 

 

Obszar O-I Monitorowanie realizacji standardów kształcenia 

1. Przeprowadzono analizę efektów kształcenia w oparciu o:  

 sprawozdanie WKdsJK z oceny efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach 

(semestr letni 2013/14 i zimowy 2014/15) 

  analizę ankiet ewaluacyjnych studentów na temat przedmiotowych efektów kształcenia,  

 analizę i ocenę efektów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych. 

2. Przeanalizowano trudności w osiąganiu efektów kierunkowych i przedmiotowych na podstawie 

sprawozdań zbiorczych z realizacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach. 

3. Przeanalizowano częstość i zakres zmian w aktualizowanych sylabusach przedmiotowych na 

podstawie zbiorczych zestawień.  

4. Przeprowadzono ocenę programów kształcenia przez interesariuszy wewnętrznych – Rady 

Programowe kierunków oraz nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego. 

5. Przeprowadzono ocenę programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych 

współpracujących z WKŚiR. 

W przygotowaniu:  

1. Procedura okresowych przeglądów programów i sylabusów przedmiotów przez Rady 

Programowe kierunków. 

2. Procedura oceny efektów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych. 

3. Procedura zgłaszania uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia. 
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Zalecenia WKdsJK: 

1. Uzupełnić brakujące procedury. 

2. Monitorowanie i aktualizacja istniejących procedur. 

 

Obszar O-II Ocena i analiza realizacji procesu nauczania 

1. Przeanalizowano ocenę realizacji zajęć na podstawie zbiorczego zestawienia przekładania, 

skracania lub zmiany miejsca prowadzenia zajęć w 2014/2015. 

2. Dokonano przeglądu i analizy realizacji praktyk programowych w oparciu o sprawozdania z 

realizacji  praktyk na Wydziale WKŚiR. 

3. Przeprowadzono analizę realizacji zasad i trybu doktoryzowania w oparciu o sprawozdanie 

Kierownika Studiów Doktoranckich. 

4. Dokonano weryfikacji planu konsultacji w oparciu o wydziałowy harmonogram konsultacji 

nauczycieli akademickich na Wydziale WKŚiR. 

5. Przeanalizowano wyniki hospitacji samodzielnych pracowników naukowych – profesorów i dr 

habilitowanych w semestrze zimowym roku akademickim 2014/2015 oraz nauczycieli 

prowadzących zajęcia na Studiach Podyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 w oparciu o 

protokoły. 

6. Przeanalizowano sprawozdanie Dziekana z wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na WKŚiR i poza nim w roku akademickim 2013/2014 (semestr letni) oraz 

2014/2015 (semestr zimowy i letni). 

W przygotowaniu: 

1. Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami. 

Zalecenia WKdsJK: 

1. Uzupełnić brakujące procedury. 

2. Monitorowanie i aktualizacja istniejących procedur. 

3. Wdrożyć opracowane procedury nie weryfikowane do tej pory pod kątem ich realizacji. 

Zgromadzić dokumentacje wynikową. 

 

Obszar O-III Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 

1. Przeanalizowano ocenę realizacji zajęć na podstawie zbiorczego zestawienia przekładania, 

skracania lub zmiany miejsca prowadzenia zajęć w 2014/2015. 

W przygotowaniu: 

1. Wewnętrzna procedura okresowej oceny  nauczycieli  przez kierownictwo wydziału. 

Zalecenia WKdsJK: 

1. Uzupełnić brakującą procedurę. 

2. Monitorowanie i aktualizacja istniejących procedur. 

3. Wdrożyć opracowane procedury nie weryfikowane do tej pory pod kątem ich realizacji. 

Zgromadzić dokumentacje wynikową. 

 

 

Obszar O-IV Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom 

1. Przeprowadzono analizę udzielania pomocy materialnej studentom WKSiR na podstawie 

sprawozdań o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów w 2014 i 2015 roku. 

Zalecenia WKdsJK: 

1. Monitorowanie i aktualizacja istniejącej procedury. 
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Obszar O-V Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia 

1. Sprawdzono dostępność informacji na temat realizacji procesu kształcenia na wszystkich 

kierunkach WKŚiR na stronie internetowej Wydziału. 

W przygotowaniu: 

1. Procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia. 

2. Procedura wewnętrznego obiegu informacji na wydziale. 

Zalecenia WKdsJK: 

1.Uzupełnić brakujące procedury. 

2.Wdrożyć opracowane procedury nie weryfikowane do tej pory pod kątem ich realizacji. Zgromadzić 

dokumentacje wynikową. 

 

Obszar O-VI Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich  

1. Przeprowadzono analizę danych dotyczących mobilności studentów i pracowników wydziału na 

podstawie sprawozdania Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą 

WKSiR w roku akademickim 2014/2015. 

2. Przeprowadzono analizę danych dotyczących mobilności studentów i pracowników spoza 

wydziału na podstawie sprawozdania Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej 

z Zagranicą WKSiR w roku akademickim 2014/2015. 

 

Zalecenia WKdsJK: 

1. Monitorowanie i aktualizacja istniejących procedur. 

 

Obszar O-VII Analiza opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości kształcenia oraz opinii 

pracodawców o absolwentach  

 

1. Przeanalizowano opinię pracodawców o studentach i absolwentach na podstawie zbiorczego 

zestawienia informacji o możliwościach odbywania praktyk, staży oraz zatrudnienia w firmach, 

przedsiębiorstwach, jednostkach i organizacjach reprezentowanych przez interesariuszy 

zewnętrznych. 

2. Przeanalizowano dane z ankiety Uczelni i przedstawiono opinię WKdsJK dla władz Wydziału. 

W przygotowaniu: 

1. Wydziałowa procedura badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów. 

 

Ogólne zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WKŚiR dotyczące podnoszenia jakości 

realizacji procesu kształcenia: 

 

1. Zintensyfikować pracę nad opracowaniem i wdrożeniem brakujących procedur na Wydziale. 

2. Zgłosić pilną potrzebę opracowania ogólnouczelnianej procedury dotyczącej przeciwdziałaniu 

zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia oraz funkcjonowania systemu 

antyplagiatowego.  

3. Wystąpić z propozycją organizowania przez władze Uczelni lub Wydziału szkoleń doskonalących 

warsztat dydaktyczny i metodyczny nauczycieli akademickich.  
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Realizacja zaleceń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WKŚiR z roku 2015 dotycząca 

podnoszenia jakości realizacji procesu kształcenia: 

1. Opracowano i wdrożono 14 na 20 brakujących procedur wydziałowych. Pozostałych 6 jest nadal 

przygotowywanych. 

2. Dokonano przeglądu istniejących procedur oraz prowadzony jest systematyczny monitoring pod 

kątem ich aktualizacji.  

3. Nadal istnieje pilna potrzeba opracowania ogólnouczelnianej procedury dotyczącej przeciwdziałaniu 

zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia.  

 

 

 W załączonych tabelach odpowiadających monitorowanym obszarom WSZJK, przedstawiono 

aktualny wykaz istniejących procedur wydziałowych, procedur wymagających opracowania oraz 

przygotowywanej dokumentacji wynikowej w oparciu o gromadzone i opracowywane dane źródłowe 

w postaci załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Dziekan WKŚiR 

 

 

 

 



Symbol 

obszaru              

O - I

1

procedura 

uczelniana „Tryb 

uruchomienia                                                         

i zniesienia kierunku 

studiów”

Zarządzenie nr 

66 rektora ZUT

analiza i ocena 

wniosku przez 

prorektora ds. 

kształcenia

2

wydziałowa 

procedura 

dokumentowania i 

oceny osiągniętych 

efektów kształcenia                                

w przedmiocie 

(module) 

wydziałowa 

"Procedura 

dokumentowan

ia i oceny 

efektów 

kształcenia w 

przedmiocie 

(module) na 

WKŚiR_ I_2.1.

l.p

Procedury Metody badań

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych

Dane źródłowe Dokumentacja (wynikowa)

sprawozdanie WKdsJK 

z oceny efektów 

kształcenia na kierunkach: 

Rolnictwo, Ogrodnictwo, 

Technika Rolnicza i Leśna, 

Architektura Krajobrazu, 

Ochrona Środowiska, 

Gospodarka Przestrzenna, 

Gospodarka Odpadami 

i Rekultywacja Terenów 

Zdegradowanych 

na WKŚiR ZUT w 

Szczecinie w roku 

akademickim 2013/2014 

(semestr letni) (zał. 1); 

sprawozdanie WKdsJK 

z oceny efektów 

kształcenia na kierunkach: 

Rolnictwo, Ogrodnictwo, 

Technika Rolnicza i Leśna, 

Architektura Krajobrazu, 

Ochrona Środowiska, 

Gospodarka Przestrzenna, 

Gospodarka Odpadami 

i Rekultywacja Terenów 

Zdegradowanych i 

Odnawialne Źeódła energii 

2014/2015/ (semestr 

zimowy) (zał. 2). Analiza 

ankiet ewaluacyjnych 

studentów na temat 

przedmiotowych efektów 

kształcenia (zał. 3); Analiza 

i ocena efektów kształcenia 

w przedmiotach 

realizowanych w semestrze 

letnim 2013/2014 i 

zimowym 2014/2015 przez 

interesariuszy 

zewnętrznych (zał. 4) 

dokumentacja 

nauczycieli 

odpowiedzialny

ch za 

przedmiot  z 

osiągnięcia 

efektów 

przedmiotowyc

h   

dokumentacja i 

sprawozdania 

koordynatorów 

kierunkowych 

z osiągnięcia 

efektów 

kształcenia 

ankiety 

ewaluacyjne 

studentów  

arkusze oceny 

efektów 

kształcenia i 

form zajęć z 

przedmiotu  

protokoły 

zaliczenia 

przedmiotów

• ocena 

dokumentacji 

osiągnięcia efektów 

kształcenia  w 

przedmiocie 

(module); Zał.3  

procedury 

WKŚiR_I_2.1.  • 

analiza trudności i 

ich przyczyn w 

osiąganiu 

zakładanych 

kierunkowych 

efektów kształcenia; 

Zał.4 procedury 

WKŚiR_I_2.1.                                                  

• analiza opinii 

studentów na temat 

przedmiotowych 

efektów kształcenia; 

Zał.5 procedury 

WKŚiR_I_2.1.                               

• dokumentowanie i 

archiwizowanie 

osiągniętych 

efektów kształcenia ; 

Zał.2 procedury 

WKŚiR_I_2.1.

Monitorowanie realizacji standardów kształcenia
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wydziałowe 

procedury oceny 

efektów kształcenia 

przez interesariuszy 

zewnętrznych                              

i wewnętrznych 

(rady programowe, 

kadra zaliczana do 

tzw. "minimum 

kadrowego")

 w 

przygotowaniu

analiza i ocena 

programu 

kształcenia przez 

interesariuszy 

zewnętrznych                                

i wewnętrznych 

wyciągi  z 

analizy i 

protokołów 

wydziałowej 

komisji 

ds.jakości 

kształcenia                     

Analiza i ocena programów 

kształcenia w roku 

akademickim 2015/2016 

przez interesariuszy 

zewnętrznych (zał.5)

4

wydziałowe 

procedury 

okresowych 

przeglądów 

programów studiów

Uchwała nr 10 z 

dn. 28.09.2012 

Rady Wydziału 

KŚiR w sprawie 

przyjęcia "Zasad 

i zakresu 

działalności 

oraz składu 

osobowego rad 

programowych 

kierunków 

kształcenia na 

kadencję 2012-

2016 

okresowe przeglądy 

programów i 

sylabusów 

przedmiotów przez 

wydziałowe 

komisje/rady 

programowe

wyciągi  z 

analizy i 

protokołów 

wydziałowej 

komisji 

ds.jakości 

kształcenia 

w przygotowaniu

5

wydziałowe 

procedury 

zgłaszania uwag i 

zmian do programu 

studiów                     

i programu 

kształcenia

procedura 

wydziałowa w 

przygotowaniu

ocena wniosków  i 

uzasadnień 

odnoszących się do 

wniosków 

zgłoszeniowych

wyciągi  z 

analizy i 

protokołów 

wydziałowej 

komisji 

ds.jakości 

kształcenia

Zbiorcze zestawienie zmian 

w sylabusach przedmiotów 

na rok akademicki 

2015/2016 (zał. 6)
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Symbol 

obszaru              

O - II

1 
(poz.2)

wydziałowa 

procedura 

planowania i 

organizacji roku 

akademickiego oraz 

semestru 

wydziałowa 

"Procedura 

układania 

rozkładów zajęć na 

dany semestr roku 

akademickiego na 

WKŚiR" 

WKŚiR_II_2.1

przegląd i 

weryfikacja 

rozkładu zajęć i 

obciąźeń 

dydaktycznych w 

roku 

akademickim/seme

strze studiów

plan rozkładu 

zajęć              w 

semestrze

2 
(poz.3)

wydziałowe 

procedury bieżącej 

kontroli zajęć                               

i zadań 

dydaktycznych 

wydziałowe 

"Zasady 

zgłoszenia, 

przełożenia, 

skrócenia lub 

zmiany miejsca 

przeprowadzenia 

planowych zajęć 

dydaktycznych"  

WKSiR_ II_3.1.   

wydziałowa 

"Procedura 

przeprowadzania 

zajęć terenowych 

oraz 

zorganizowanych 

wyjazdów 

studentów WKŚiR" 

WKSiR_II_3.2

ocena realizacji 

zajęć 

pisemne 

upomnienie/poucz

enie nauczyciela 

lub inne 

dokumenty 

(notatki)

roczne  sprawozdanie 

WKdsJK zawiera 

wyniki zbiorczego 

zestawienia 

przekładania, 

skracania lub zmiany 

miejsca prowadzenia 

zajeć w 2014/2015 

(zał. 7)

3 
(poz.4)

wydziałowa 

procedura 

planowania i 

organizacji sesji 

egzaminacyjnej dla 

danego semestru/ 

roku akademiciego  

wydziałowe 

"Zasady 

przeprowadzania 

egzaminu w 

terminie zerowym 

na WKŚiR" 

WKŚiR_II_4.1   

wytyczne "Egzamin 

komisyjny 

(zaliczenie 

komisyjne) -

wytyczne" 

WKSiR_II_4.2

przegląd i 

weryfikacja planu 

sesji 

egzaminacyjnej

plan sesji 

egzaminacyjnej
 w przygotowaniu

Ocena i analiza (realizacji) procesu nauczania

l.p

Procedury Metody badań Dane źródłowe
Dokumentacja 

(wynikowa)

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych
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4 
(poz.5)

wydziałowa 

procedura realizacji 

i rozliczenia praktyki 

programowej 

wydziałowa 

"Procedura obsługi, 

realizacji i 

rozliczania praktyk 

zawodowych 

studentów WKŚiR" 

WKŚiR_II_5.1

przegląd i 

weryfikacja planu i 

realizacji praktyk 

programowych

• skierowania na         

praktykę,                                                                                                                                                               

• dzienniczki 

praktyk, • 

sprawozdanie 

kierownika 

praktyk             na 

wydziale

Zestawienie danych 

odnosnie praktyk 

realizowanych na 

WKŚiR (zał. 8)

5

wydziałowe 

procedury przebiegu 

procesu 

dyplomowania 

(wydawanie, 

weryfikowanie                       

i zatwierdzanie 

tematów prac 

dyplomowych, 

wyznaczanie 

recenzentów) oraz 

przeprowadzania 

egzaminów 

dyplomowych 

(powoływanie 

składu komisji 

egzaminu 

dyplomowego, 

czynności przed 

egzaminem, 

przebieg egzaminu) 

na studiach I, II i III 

stopnia a także na 

studiach 

pdyplomowych

Uchwała Rady 

WKŚiR nr 260  z 

dn.15.11.2013  w 

sprawie przyjęcia 

"Zasad 

dyplomowania 

studentów WKSiR 

ZUT w Szczecinie" 

WKSiR_II_6.1                    

Uchwała Rady 

WKŚIR nr 255 z 

dn.15.11.2013 w 

sprawie przyjęcia 

"Zasad i trybu 

doktoryzowania na 

WKŚiR " 

WKŚIR_II_6.2           

wydziałowa 

"Procedura 

postępowania 

dotyczacego 

ukończenia 

studiów 

podyplomowych 

WKŚiR ZUT" 

WKŚiR_II_6.3 

ocena realizacji 

procesu 

dyplomowania

• protokóły 

egzaminu 

dyplomowego,                                                                                                                                                               

• kopie prac 

dyplomowych,                                                                                                                                                            

• procedura 

zatwierdzania                      

i wydawania 

tematów prac 

dyplomowych

Sprawozdanie 

Kierownika Studiów 

Doktoranckich z 

działalności Sudiów 

Doktoranckich na 

WKŚiR (zał.9)

6 
(poz.7)

wydziałowa 

procedura 

planowanie 

terminów konsultacji 

studentów                   

z nauczycielami

wydziałowa 

procedura w 

przygotowaniu 

weryfikacja planu 

konsultacji
plany konsultacji

Oświadczenie 

dotyczące terminów 

konsultacji nauczycieli 

akademickich na 

WKSiR w roku 

akademickim 

2013/2014 (zał. 10)  
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procedury hospitacji 

zajęć

Wydziałowa 

"Procedura 

przeprowadzania 

hospitacji zajęć 

dydaktycznych na 

WKŚIR" 

WKSiR_II_8.1  

Wydziałowa 

"Procedura 

przeprowadzania 

hospitacji na 

studiach 

podyplomowych 

na WKŚiR" 

WKŚiR_II_8.2

ocena wszystkich 

hospitacji w 

raporcie rocznym 

oraz zalecenia 

pokontrolne 

wynikające z tej 

oceny w stosunku 

do planów 

hospitacji

• plan hospitacji 

opracowany przez 

pełnomocnika 

dziekana ds. 

jakości 

kształcenia i 

dziekana, 

• protokóły z 

hospitacji zajęć

Sprawozdanie 

WKdsJK z wyników 

hospitacji 

samodzielnych 

pracowników 

naukowych - 

profesorów i dr 

habilitowanych  na 

WKSiR w semestrze 

zimowym w roku 

akademickim 

2014/2015 (zał. 11); 

Sprawozdanie 

Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości 

Kształcenia z wyników 

hospitacji nauczycieli 

prowadzących zajęcia 

na studiach 

podyplomowych w 

WKŚiR ZUT w 

Szczecinie w 

semestrze letnim w 

roku akademickim 

2014/2015 (zał. 12)

8

procedura 

ankietyzacji uczelni, 

studenta/doktoranta

wydziałowa 

"Procedura 

przeprowadzania 

ankiety studenta 

na WKŚiR" 

WKŚiR_II_9.1  

wydziałowa 

"Procedura 

przeprowadzania 

ankiety absolwenta 

na WKŚiR" 

WKŚiR_II_9.2

sondaż 

diagnostyczny w 

obszarze realizacji 

procesu nauczania

ankiety

Sprawozdanie 

Dziekana z wyników 

ankietyzacji 

nauczycieli 

akademickich WKŚiR 

prowadzących zajecia 

na wydziale i poza nim 

w roku akademickim 

2013/2014 semestr 

letni (zał. 13), 

2014/2015 semestr 

zimowy (zał. 14), 

2014/2015 semestr 

letni (zał. 15)
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Symbol 

obszaru                

O - III

1

wydziałowe 

procedury bieżącej 

kontroli zajęć i 

zadań 

dydaktycznych 

wydziałowe  "Zasady 

zgłoszenia, przełożenia, 

skrócenia lub zmiany 

miejsca 

przeprowadzenia 

planowych zajęć 

dydaktycznych"  

WKSiR_ II_3.1                                    

pozostałe procedury w 

przygotowaniu

ocena jakości i 

warunków realizacji 

zajęć 

pisemne 

upomnienie/poucz

enie nauczyciela 

lub inne 

dokumenty 

(notatki)

roczne  

sprawozdanie 

WKdsJK zawiera 

wyniki zbiorczego 

zestawienia 

przekładania, 

skracania lub 

zmiany miejsca 

prowadzenia zajeć 

w 2014/2015 (zał.7)

2

wydziałowa 

procedura badania i 

oceny bazy 

laboratoryjnej oraz 

materialnej do 

realizacji dydaktyki

wydziałowa "Procedura 

oceny bazy 

dydaktycznej i 

materialnej niezbędnej 

do realizacji procesu 

kształcenia na WKŚiR" 

WKŚiR_III_3.1.

analiza standardów i 

zgodności 

wyposażenia 

laboratoryjnego z 

wymaganymi efektami 

kształcenia

zgodnie z 

wydziałową 

procedurą

3 
(poz.4)

wydziałowe 

procedury doboru 

kadry dydaktycznej 

do realizacji zajęć

wydziałowe "Zasady 

przeprowadzania 

konkursu na 

prowadzenie 

przedmiotów/modułów" 

WKŚiR_III_2.1                 

wydziałowa "Procedura 

postępowania 

dotyczącego zakresu 

studiów i doboru kadry 

dydaktycznej na studia 

podyplomowe na 

WKŚiR" WKŚiR_III_4.1 ; 

wydziałowe "Zasady 

przeprowadzania 

konkursu na 

prowadzenie 

przedmiotów/modułów" 

WKŚiR_III_4.2;

ciągły monitoring 

dorobku naukowego 

kadry dydaktycznej 

wydziału

• plan obsady 

zajęć 

dydaktycznych 

• wykaz prac 

naukowych 

• CV nauczyciela

l.p

Procedury Metody badań

Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych

Dokumentacja 

(wynikowa)

Sygnatury procedur 

wydziałowych
Dane źródłowe
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4 
(poz.6)

okresowa ocena 

nauczycieli przez 

kierownictwo 

wydziału (procedury 

wydziałowe oceny 

nauczycieli) *)

wydziałowa procedura w 

przygotowaniu na 

podstawie procedury 

uczelnianej

analiza i prognoza 

rozwoju ocenianego 

nauczyciela

• dokumentacja z 

przeprowadzonej 

oceny

• protokóły z 

hospitacji

• roczne 

sprawozdanie z 

hospitacji

Informacja o 

wynikach oceny 

nauczycieli 

akademickich w 

roku 2014 za lata 

2012-2013 

przeprowadzonej 

przez Komisję do 

Oceny Nauczycieli 

Akademickich na 

WKŚiR (ujete w 

sprawozdaniu w 

roku poprzednim)

5 
(poz.7)

wydziałowe 

procedury:

• wyboru 

przedmiotów 

obieralnych,

• przygotowania 

indywidualnego 

planu i programu 

studiów,

•  przygotowania 

indywidualnej 

organizacji studiów

wydziałowa "Procedura 

wyboru 

modułu/przedmiotu 

obieralnego na WKŚiR" 

WKŚiR_III_7.1                  

Wydziałowa "Procedura 

wyboru specjalności na 

WKŚiR" WKŚiR_III_7.2                    

"Zasady indywidualnego 

planu studiów i 

programu kształcenia na 

WKŚiR"  WKŚiR_III_7.3                     

"Zasady studiowania w 

trybie indywidualnej 

organizacji studiów na 

WKŚiR"  WKŚiR_III_7.4       

"Procedura skreslenia z 

listy studentów WKŚiR" 

WKŚiR_III_7.5    

"Procedura wznowienia 

studiów na WKŚiR" 

WKSiR_III_7.6  

"Procedura 

przenoszenia zajeć 

zaliczonych przez 

studenta na innym 

kierunku w tej samej lub 

innej jednostce uczelni 

macierzystej albo poza 

uczelnia macierzystą" 

WKSiR_III_7.7        

analiza 

indywidualnych 

planów kształcenia 

oraz analiza 

uwzględniania 

preferencji studentów 

w wyborze 

przedmiotów 

obieralnych, 

specjalności

• zgody na 

indywidualny tok 

lub plan studiów, 

• zapisy na 

przedmioty 

obieralne i 

specjalności

• lista preferencji 

studenta w 

wyborze 

przedmiotów 

obieralnych i 

specjalności

 w przygotowaniu

6 
(poz.8)

uczelniana 

procedura procesu 

dyscyplinarnego w 

uczelni oraz 

wydziałowe 

procedury 

wykrywania:

• plagiatów i 

naruszeń własności 

intelektualnej, 

• nieuczciwych 

zachowań w trakcie 

egzaminu, 

• sprawców 

niszczenia mienia,

• złych praktyk w 

pracy nauczyciela i 

studenta

wydziałowa "Procedura 

postępowania w 

sytuacjach kofliktowych 

i patologicznych na 

WKŚiR" WKSiR_III_8.1

obserwacja i analiza 

zjawisk 

niekorzystnych dla 

realizacji procesów 

dydaktycznych

pisemne 

upomnienie/poucz

enie lub inne 

dokumenty 

(notatki)

w przygotowaniu
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Symbol 

obszaru            

O - IV

1

wydziałowe 

procedury wdrażanie 

działań na rzecz 

pomocy socjalnej, 

naukowej i 

dydaktycznej 

studentom w 

procesie kształceniu

wydziałowa 

"Procedura 

udzielania pomocy 

materialnej 

studentom WKSiR"  

WKŚiR_IV_2.1

analiza potrzeb i 

możliwości

lista studentów, 

którzy 

skorzystali z 

opisanych 

działań na 

wydziale

Sprawozdanie o 

pomocy materialnej 

i socjalnej dla 

studentów i 

doktorantów w 

2014 roku (zał. 16) i 

w 2015 roku (zał. 

17)

l.p

Procedury Metody badań

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych

Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom

Dokumentacja 

(wynikowa)

Dane 

źródłowe
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Symbol 

obszaru                

O - V

1

uczelniane i 

wydziałowe 

procedury 

udostępniania 

informacji o procesie 

kształcenia *)

wydziałowa 

procedura w 

przygotowaniu 

ciągły monitoring w 

zakresie dostępu do 

informacji na temat 

realizacji kształcenia

obowiązujące 

zarządzania

Oświadczenie 

dotyczące 

udostępniania 

informacji o procesie 

kształcenia na 

WKSiR w roku 

akademickim 

2014/2015 (zał. 18)

2

wydziałowe i 

uczelniane 

procedury 

wewnętrznego 

obiegu informacji w 

Uczelni i na 

wydziale

wydziałowa 

procedura w 

przygotowaniu 

ciągły monitoring w 

zakresie dostępu do 

informacji na temat 

realizacji kształcenia

obowiązujące 

zarządzania
 w przygotowaniu

*) dostęp do informacji o programie studiów, procesie kształcenia

Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia

l.p

Procedury Metody badań
Dokumentacja 

(wynikowa)
Dane źródłowe

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych
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Symbol 

obszaru             

O - VI

1

uczelniana i 

wydziałowe 

procedury  obsługi 

wyjazdów 

szkoleniowych i 

dydaktycznych 

studentów i 

pracowników 

wydziału w ramach 

programu Erasmus 

wydziałowa 

"Procedura 

zgłaszania 

wyjazdów 

dydaktycznych 

Pracowników w 

ramach programu 

Erasmus+." 

WKSiR_VI_1.1 

ciągły monitoring 

niezbędny do oceny 

stopnia mobilności 

studentów i 

nauczycieli 

akademickich z 

uczelni

•  skierowania do 

wyjazdów,                                                                                                                                                  

•  sprawozdanie 

wydziałowych 

pełnomocników 

dziekanów ds. 

programu Erasmus

Sprawozdanie 

Pełnomocnika 

Dziekana ds. 

Współpracy 

Dydaktycznej z 

Zagranicą WKŚiR 

w roku 

akademickim 

2014/2015 (zał. 19)

2

uczelniana i 

wydziałowe 

procedury realizacji 

kształcenia w 

ramach programów 

zagranicznych i 

krajowych 

(Erasmus, Mostar, 

Mostech)

wydziałowa 

"Procedura 

realizacji 

kształcena w 

ramach 

zagranicznego 

programu wymiany 

studentów 

Erasmus+ -

wyjazdy na studia" 

WKŚiR_VI_2.1; 

wydziałowa 

"Procedura 

realizacji 

kształcena w 

ramach 

zagranicznego 

programu wymiany 

studentów 

Erasmus+ -

wyjazdy na 

praktyki" 

WKŚiR_VI_2.2

ciągły monitoring 

niezbędny do oceny 

stopnia mobilności 

studentów spoza 

uczelni

sprawozdanie 

wydziałowych 

pełnomocników 

dziekanów ds. 

programu Erasmus

Sprawozdanie 

Pełnomocnika 

Dziekana ds. 

Współpracy 

Dydaktycznej z 

Zagranicą WKŚiR 

w roku 

akademickim 

2014/2015 (zał. 19)

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych

Dokumentacja 

(wynikowa)

l.p

Procedury Metody badań Dane źródłowe

Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
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Symbol 

obszaru              

O - VII

1

wydziałowe 

procedury badania 

rynku pracy w 

obszarze zgodnym z 

kierunkami studiów 

(relacje z 

interesariuszami 

zewnętrznymi 

wydziału)

procedura w 

przygotowaniu

przyjęte metody 

badania w 

procedurach 

wydziałowych

analiza potrzeb

dane źródłowe 

do analizy

Zbiorcze zestawienie 

informacji o możliwosci 

odbywania praktyk, 

staży oraz zatrudniania 

w firmach, 

przedsiebiorstwach, 

jednostkach i 

organizacjach 

reprezentowanych 

przez interesariuszy 

zewnętrznych (zał. 20); 

Opinia dotycząca 

wyników ankiety 

Uczelni w odniesieniu 

do WKSiR (zał. 21)

Analiza opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości 

kształcenia oraz opinii pracodawców o absolwentach
l.p

Dane 

źródłowe
Procedury

Dokumentacja 

(wynikowa)
Metody badań

Sygnatury 

procedur 

wydziałowych
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