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Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa 
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Wydanie: 2015 
WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA 

I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

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

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 24/2015/16 z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 

Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii  
i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowane na podstawie danych zawartych  
w „Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na 

Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2014/2015” 
 
 

Procedury 

1. Procedura weryfikacji efektów kształcenia: zwiększenie udziału nauczycieli akademickich 
dokonujących samooceny w „Sprawozdaniu z realizacji przedmiotu”, ewentualna korekta sylabusu 
przedmiotu w zakresie treści i form sprawdzania efektów kształcenia. Analiza sprawozdań przez 
Komisję Dydaktyczną i doskonalenie rozwiązań w przebiegu procesu dydaktycznego. 

2. Procedura antyplagiatowa: zorganizowanie szkolenia dla wszystkich pracowników dydaktycznych z 
obsługi sytemu antyplagiatowego i interpretacji wyników raportu w związku z przypisaniem 
promotorowi obowiązku kontroli prac dyplomowych w nowelizacji procedury  od 2016.  

3. Pełne wdrożenie wszystkich procedur znowelizowanych na Radzie Wydziału w dniu 14 grudnia 2015 
na kierunku Biotechnologia, Ogrodnictwo i Sztuka Ogrodowa – zamieszczenie procedur w nowym 
brzmieniu na stronie internetowej Wydziału, aktualizacja kalendarza zadań proceduralnych. 

 
 
Kadra 

1. Poprawa mobilności kadry dydaktycznej. 
 
 
Baza dydaktyczna 

1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali 
komputerowej 11. 

2. Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego obsługującego projektory multimedialne oraz 
wskazanych projektorów  multimedialnych (sala 328), poprawa zaciemnienia sal dydaktycznych 
(szczególnie w Dworku). 

3. Rozbudowa sieci internetowej w salach dydaktycznych oraz częsta kontrola antywirusowa 
komputerów przeznaczonych dla wykładowców. 

4. Zakup licencji dla programu specjalistycznego do projektowania niezbędnego do realizacji zajęć 
dydaktycznych nowego kierunku Sztuka Ogrodowa. 

5. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22. 
6. Przeprowadzenie kompleksowego remontu sali 13. 
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Proces dydaktyczny 

1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych. 
2. Objęcie przez Kierowników jednostek szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć prowadzonych 

przez doktorantów. 
3. Pogłębianie przez doktorantów znajomości warsztatu dydaktycznego (na seminariach dla 

doktorantów, udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych dydaktyków). 
4. Opracowanie we współpracy z absolwentami Wydziału, Radą Kierunku Biotechnologia i Radą 

Pracodawców elektronicznej bazy rekomendowanych przez Wydział miejsc odbywania praktyk 
studenckich w zależności od kierunku i zamieszczenie jej na stronie Wydziału BiO w zakładce 
Praktyki. 

5. Zaktywizowanie poprzez Samorząd Studentów udziału studentów w wymianie międzynarodowej, 
konferencjach i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.). Zamieszczanie informacji o 
konkursach na stronie internetowej Wydziału (utworzenie zakładki Konkursy). 

 


