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Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa 
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Wydanie: 2013 
WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA 

I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
DOTYCZĄCE DOSKONALENIA PROCESU KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE OGRODNICZYM 

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 33/2013/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

 

Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie przygotowane na podstawie danych zawartych w „Rocznym raporcie  

z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Ogrodniczym  
w roku akademickim 2012/2013” 

 
 

Procedury 

1. Opracowanie i uchwalenie procedur  dotyczących: weryfikacji osiągania zakładanych efektów 
kształcenia oraz zmian w programie kształcenia. 

2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału tekstów procedur uchwalonych przez Radę 
Wydziału, dostępnych dla studentów i pracowników do użytku wewnętrznego. 

 
 

Kadra 

1. Przeanalizowanie w jednostkach konieczności angażowania pracowników samodzielnych w 
prowadzenie ćwiczeń kosztem wykładów.  

2. Przeanalizowanie w jednostkach udziału pracowników niesamodzielnych w prowadzeniu wykładów 
i ograniczenie tej sytuacji do przypadków bezwzględnie koniecznych. 

3. Przyjęcie zasady, że seminaria są prowadzone przez pracowników samodzielnych. 
4. Zwiększenie udziału pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin oraz Katedry Uprawy Roli i 

Żywienia Roślin w prowadzeniu prac dyplomowych. 
5. Przeanalizowanie w jednostkach ponadnormatywnego obciążenia pracowników dydaktycznych 

nadgodzinami i podjęcie działań naprawczych. 
6. Przeprowadzenie na Wydziale prognozy zasobów kadrowych na najbliższe 5 lat. 
7. Opracowanie metod poprawy mobilności kadry dydaktycznej. 
8. Wypracowanie metod wspierających dobrą jakość pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. 

 
 

Baza dydaktyczna 

1. Wprowadzenie do planu remontów w pierwszej kolejności sali komputerowej nr 12 oraz wymiana 
wyposażenia – meble, komputery wraz z oprogramowaniem. 

2. Przeprowadzenie remontu sal ćwiczeniowych najbardziej tego wymagających. 
3. Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego obsługującego projektory multimedialne oraz 

poprawa zaciemnienia w salach dydaktycznych. 
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Proces dydaktyczny 

1. Objęcie hospitacją doktorantów oraz pracowników technicznych uczestniczących w procesie 
dydaktycznym, prowadzenie hospitacji na studiach niestacjonarnych. 

2. Zwiększenie liczby respondentów biorących udział w badaniach ankietowych jakości kształcenia w 
systemie USOS – przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród studentów, zaktywizowanie 
Samorządu Studentów. 

3. Analiza równomierności obciążenia zajęciami i egzaminami w kolejnych semestrach. 
4. Analiza sylabusów pod kątem spójności programowej, eliminacja powtarzania treści, zakładanych 

form kształcenia i sposobów weryfikacji efektów oraz przyznanych punktów ECTS – zwrócenie 
uwagi na dobór zajęć i metod odpowiednich do zamierzonych efektów oraz uwzględnienie w 
konstruowaniu modyfikacji programu opinii studentów o przedmiocie zawartych w ankietach. 

5. Analiza opisu przedmiotów oraz określenia sposobów i kryteriów oceniania, a także  dostępności 
tych informacji dla studentów w systemie USOS. 

6. Przegląd oferty przedmiotów do wyboru w kontekście potrzeb specjalności i dotychczasowego 
zainteresowania studentów. 

7. Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników ankiet przebiegu studiów w celu poprawy najsłabszych 
w ich świetle wyników elementów systemu kształcenia. 

8. Opracowanie we współpracy z absolwentami Wydziału i Radą Pracodawców elektronicznej bazy 
rekomendowanych przez Wydział miejsc odbywania praktyk studenckich i zamieszczenie tej 
informacji na stronie Wydziału w zakładce Praktyki. 

9. Zwiększenie liczby weryfikowanych prac dyplomowych przy pomocą systemu antyplagiatowego. 
10. Poprawa dostępności kadry dydaktycznej na konsultacjach przez obligatoryjne wyznaczenie przez 

każdego dydaktyka minimum 1 godziny tygodniowo i ogłoszenie tej informacji w miejscu pracy oraz 
systemie USOS. 

11. Opracowanie metod poprawy mobilności studentów. 
12. Poprawa systemu rejestracji elektronicznej w zakresie zapisywania na zajęcia do wyboru. 
13. Usprawnienie działania systemu obsługi administracyjnej jako narzędzia koniecznego do 

zarządzania jakością kształcenia. 
 


