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Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa 
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Wydanie: 2016 

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 39/2016/2017 z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 
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 

2015/2016” oraz bieżących nowelizacji procedur 
 
 
Procedury: 

1. Opracowanie w języku angielskim ankiet do Procedury ankietyzacji studentów Biotechnologii i 
Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania oraz Procedury 
ankietyzacji studentów Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny 
przedmiotu/nauczyciela akademickiego.  

2. Wdrożenie ankietyzacji procesu studiowania i oceny przedmiotu/pracownika na kierunkach 
International Master of Horticultural Study oraz Environmental and Plant Biotechnology. 

 
Kadra:  

1. Analiza zasobów kadry dydaktycznej przez władze dziekańskie i Komisję Rozwoju w kontekście 
malejącej liczby godzin dydaktycznych na Wydziale i korzystania z obniżenia pensum dydaktycznego 
przez pracowników. 

 
Baza dydaktyczna: 

1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali 
komputerowej 11 (pilne!). Rozszerzenie pamięci w komputerach będących na wyposażeniu sali N2 
dla sprawnego funkcjonowania nowego oprogramowania specjalistycznego. Zamontowanie w sali 
N2 rolet oraz okna uchylnego, a także zmiana projektora multimedialnego. 

2. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22. 
3. Kontynuowanie remontów sali dydaktycznych według potrzeb wskazanych w Raporcie. 

 
Proces dydaktyczny: 

1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych oraz rozpoczęcie hospitacji na studiach 
prowadzonych w języku angielskim. 

2. Objęcie przez kierowników katedr/zakładów szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć 
prowadzonych przez doktorantów. 

3. Egzekwowanie przez prowadzących obecności na wykładach z przedmiotów, które sprawiają 
studentom trudności i koordynatorzy wskazują w sprawozdaniach, że efekty kształcenia z tych  
zajęć są osiągane przez studentów na niskim poziomie (Regulamin Studiów § 10 pkt. 4 i § 15  
pkt. 1 i 2). 

4. Podjęcie działań motywujących studentów do nauki.  
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5. Zorganizowanie repetytorium z przedmiotów, które sprawiają studentom trudności. Prowadzenie 
zajęć należy powierzyć doktorantom, dla których brakuje godzin dydaktycznych w jednostkach. 

6. Bezwzględne przestrzeganie przez pracowników i studentów zasad BHP podczas ćwiczeń 
laboratoriach. 

7. Zaktywizowanie poprzez Samorząd Studentów udziału studentów w wymianie międzynarodowej, 
konferencjach i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.).  


