
Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich  

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

§ 1 

1. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich, zwana dalej Komisją, jest 

powoływana przez Radę Wydziału na okres kadencji Władz Wydziału.  

2. W skład Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez Radę 

Wydziału, przy czym każda Katedra i Zakład reprezentowane są przez jednego 

nauczyciela. Ponadto, w skład Komisji wchodzą Prodziekan ds. Dydaktycznych i 

Studenckich, przedstawiciele: doktorantów, studentów, związków zawodowych i 

interesariuszy zewnętrznych. 

3. Przewodniczącego Komisji, którym powinien być nauczyciel akademicki ze stopniem 

doktora habilitowanego lub tytułem profesora, powołuje Rada Wydziału.  

 

§ 2 

1. Głównym celem działania Komisji jest opiniowanie i wdrażanie procedur 

zapewniających poprawę jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 

wdrażanie i doskonalenie funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej 

Wydziału i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy.  

2. Do zadań Komisji należą m.in.: 

a) opracowywanie i wdrażanie procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu 

jakości kształcenia na Wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów 

weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta, 

b) opiniowanie projektów nowych programów i analiza realizowanych programów 

kształcenia w aspekcie ich zgodności z misją Uczelni i z obszarowymi efektami 

kształcenia, a także ocena zgodności zakładanych w 

przedmiotach/kursach/modułach efektów kształcenia z kierunkowymi efektami 

kształcenia.  

c) modernizacja istniejących planów i programów kształcenia pod kątem ich 

zgodności z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

d) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu 

dydaktycznego, 

e) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, 

f) analiza wyników oceny jakości kształcenia zawartych w raporcie przygotowanym 

przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

g) nadzór nad prawidłowością przypisywania punktów ECTS poszczególnym 

przedmiotom/modułom/kursom, 



h) zasięganie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy 

zawodowej oraz zasadności i poprawności przygotowania nowych programów 

kształcenia, 

i) opiniowanie tematów prac dyplomowych studentów studiujących na kierunkach 

prowadzonych przez Wydział, 

j) opiniowanie powierzenia zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie, a także nauczycieli spoza Uniwersytetu. 

3. W celu realizacji powyższych zadań członkowie Komisji współpracują z Prodziekanem 

ds. Dydaktycznych i Studenckich, Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, pełnomocnikami Dziekana i komisjami wydziałowymi. 

 

§ 3 

Przewodniczący Komisji powołuje spośród jej członków Sekretarza Komisji. Do obowiązków 

Sekretarza należą w szczególności:  

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, 

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji,  

c) zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń,  

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 4 

1. Przewodniczący Komisji zwołuje zebranie Komisji, w zależności od potrzeb, na wniosek 

Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich lub członków Komisji.  

2. W obradach uczestniczyć mogą osoby spoza składu Komisji, zaproszone przez 

Przewodniczącego Komisji, Dziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich lub delegowane 

przez Dziekana WHiBZ. Osoby  zaproszone nie mają prawa głosu. 

3. O terminie zebrania członkowie Komisji są informowani pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

4. Obecność członków Komisji na zebraniu jest obowiązkowa.  

5. Członkowie Komisji są zobowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność na zebraniu. 

6. Obradami Komisji kieruje Przewodniczący albo osoba przez niego wyznaczona 

spośród członków Komisji. 

7. Zebrania Komisji są protokołowane. 

 

§ 5 

1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków.  

2. Komisja może podejmować uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami, z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej, przy czym głos oddaje się przez przesłanie 



wiadomości na adres poczty elektronicznej  Sekretarza Komisji we wskazanym 

przez  Przewodniczącego Komisji terminie. Do podjęcia uchwały  niezbędne jest 

oddanie głosów przez połowę członków Komisji. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący Komisji, do dnia 15 listopada każdego roku, przyjmuje opracowane przez 

Zespół ds. Jakości Kształcenia analizy jakości procesu kształcenia w jednostkach oraz 

przygotowane roczne raporty z prac Zespołu.  

2. Przewodniczący Komisji, do dnia 15 listopada każdego roku, przyjmuje opracowane przez 

pełnomocnika Dziekana do Prowadzenia Ankietyzacji Studentów wyniki ankiet oraz 

przygotowany roczny raport dotyczący Oceny Jakości Kształcenia.  

 

§ 7 

1. W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może, w porozumieniu z Dziekanem, 

powoływać zespoły eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym.  

2. Powołując zespoły, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji określa ich skład, cel 

powołania, zadania oraz czas ich realizacji.  

3. Zespołom, o których mowa w ust. 1 przewodniczą osoby powołane przez Komisję.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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