
Wewnętrzny System Jako ści Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii 
Zwierz ąt UR w Krakowie 
 
 

Struktury Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia na WHiBZ 
 
Nadrzędną kontrolę nad jakością kształcenia sprawuje Dziekan Wydziału wraz z Kolegium 
Dziekańskim, ze wskazaniem na Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich. 
 
1. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich, która spełnia rolę zespołu opiniującego i 
wdraŜającego procedury słuŜące do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów. Działania tej Komisji związane są z systematyczną dbałością o zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia. W szczególności są to: 
1) opracowywanie i wdraŜanie procedur słuŜących 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, 
2) modernizacja programów kształcenia i opracowywanie nowych programów kształcenia zgodnie z 
Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 
3) opracowywanie metod poprawy mobilności studentów, 
4) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego, 
5) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, 
6) analiza wyników oceny jakości kształcenia zawartych w raporcie przygotowanym przez WZJK. 
 
2. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, którego celami w obszarze Wydziałowego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia są: 
1)  zapewnienie spełniania przez Wydział obowiązujących wymagań prawnych, 
2)  wspieranie działań związanych z realizacją celów Strategii Rozwoju Wydziału, 
3) poprawa i stałe doskonalenie sprawności realizacji procesów związanych z działalnością 
dydaktyczną i podnoszeniem jej jakości oraz wspieraniem innowacji dydaktycznych, 
4) przygotowanie analiz dotyczących jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach przed 
planowaną akredytacją, 
5) analiza wyników oceny programowej i instytucjonalnej i wskazanie działań zmierzających do 
doskonalenia procesu kształcenia, 
6) kształtowanie wizerunku Wydziału poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
jakości kształcenia. 
Cele te są realizowane poprzez podejmowanie działań zmierzających do systematycznej oceny jakości 
kształcenia. W szczególności są to: 
1) analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią rozwoju Wydziału, 
2) analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami 
kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia, opisanych w Krajowych Ramach 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 
3) monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS, 
4) analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez 
studenta, 
5) analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku 
pracy, 



6) przeprowadzanie i analiza oceny procesu dydaktycznego, dokonywanej przez studentów i 
pracowników,  
7) zapewnienie udziału studentów i interesariuszy zewnętrznych w ocenie i weryfikowaniu jakości 
procesu kształcenia, 
8) ocenianie jakości prac dyplomowych , 
9) monitorowanie karier absolwentów Wydziału, 
10) analiza raportu dotyczącego hospitacji zajęć przygotowanego przez Dziekana ds. Dydaktycznych i 
Studenckich oraz formułowanie wniosków dotyczących realizacji programu hospitacji pracowników 
Wydziału 
11) dokonywanie oceny jakości kształcenia i analizowanie jej wyników, formułowanie wniosków i 
propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale 
12) prezentowanie Dziekanowi, Radzie Wydziału, we współpracy z Wydziałową Komisją ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale i przedstawianie 
wskazówek dotyczących planu naprawczego, 
13) wspomaganie władz Wydziału w przygotowaniu corocznych raportów oceny jakości kształcenia. 

 
3. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Kadr, której zadania związane są z: 
1) opracowaniem wytycznych do ubiegania się o awanse naukowe (otwarcie przewodu doktorskiego, 
wszczęcie przewodu habilitacyjnego, ubiegania się o tytuł profesora oraz o stanowiska profesora 
nadzwyczajnego i zwyczajnego) 
2) okresowa ocena działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracowników naukowych 
3) ocena zgodności prowadzonych zajęć z dorobkiem naukowym pracowników WHiBZ 
  

4. Zespół ds. Promocji Wydziału, 
Podejmowanie działań związanych z promocją WHiBZ na arenie krajowej i międzynarodowej 

 
5. Zespół interesariuszy zewnętrznych. - Rada Społeczna Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
1) jako zespól pracodawców dostarcza informacji na temat kwalifikacji zawodowych absolwentów 
2) ocenia sylwetkę absolwenta i jego umiejętności praktyczne oraz formułuje uwagi dotyczące działań 
w obszarze dydaktyki   
 
 
Uchwała w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  
 
22.05.2013 r 
 
Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęła 
uchwałę nr 78/2012/2013 następującej treści: 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i § 15 pkt. 1 Statutu Uczelni 
z dnia 4 listopada 2011 r. z późn. zm.–  
Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zatwierdza następujące zasady funkcjonowania 
Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: 
 

§ 1 
1. W celu monitorowania i zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia studentów na 

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie tworzy się Wydziałowy System 



Zapewniania Jakości Kształcenia, wraz z określeniem jego celów, zakresu działania i 
struktury organizacyjnej. 

 
2. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), obejmuje swoim działaniem 

nauczycieli akademickich, studentów na I i II stopniu studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych, kaŜdego z kierunków studiów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 
3. WSZJK zostaje wprowadzony w celu oceny i weryfikowania efektów kształcenia, wszystkich 

etapów i aspektów procesu dydaktycznego, wraz z monitoringiem kariery zawodowej 
absolwentów Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego. 

 
4. Organem wykonawczym WSZJK jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia  
 

§ 2 
1. Dla realizacji zadań WSZJK Dziekan powołuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

zwany dalej WZJK 
2. WZJK współpracuje ściśle z Wydziałową Komisją ds. Dydaktycznych i Studenckich, która 

spełnia rolę zespołu opiniującego i wdraŜającego procedury słuŜące do zapewnienia i 
doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

 
§ 3 

Cele Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w obszarze WSZJK: 
1)  zapewnienie spełniania przez Wydział obowiązujących wymagań prawnych, 
2)  wspieranie działań związanych z realizacją celów Strategii Rozwoju Wydziału, 
3)  poprawa i stałe doskonalenie sprawności realizacji procesów związanych z działalnością 

dydaktyczną i podnoszeniem jej jakości oraz wspieraniem innowacji dydaktycznych, 
4) przygotowanie analiz dotyczących jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach przed 

planowaną akredytacją, 
5) analiza wyników oceny programowej i instytucjonalnej i wskazanie działań zmierzających do 

doskonalenia procesu kształcenia, 
6) kształtowanie wizerunku Wydziału poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy 

jakości kształcenia. 
 

§ 4 
1. Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia obejmują całokształt działań 

związanych z systematyczną oceną jakości kształcenia. W szczególności są to: 
1) analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią rozwoju Wydziału, 
2) analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z 

efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia, opisanych w 
Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 

3) monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS, 
4) analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta, 
5) analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy, 
6) przeprowadzanie i analiza oceny procesu dydaktycznego, dokonywanej przez studentów i 

pracowników,  



7) zapewnienie udziału studentów i interesariuszy zewnętrznych w ocenie i weryfikowaniu 
jakości procesu kształcenia, 

8) ocenianie jakości prac dyplomowych , 
9) monitorowanie karier absolwentów Wydziału, 
10) analiza raportu dotyczącego hospitacji zajęć przygotowanego przez Dziekana ds. 

Dydaktycznych i Studenckich oraz formułowanie wniosków dotyczących realizacji programu 
hospitacji pracowników Wydziału 

11) dokonywanie oceny jakości kształcenia i analizowanie jej wyników, formułowanie wniosków 
i propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale 

12) prezentowanie Dziekanowi, Radzie Wydziału, we współpracy z Wydziałową Komisją ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale i 
przedstawianie wskazówek dotyczących planu naprawczego, 

13) wspomaganie władz Wydziału w przygotowaniu corocznych raportów oceny jakości 
kształcenia. 

 
2. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 WZJK wykorzystuje instrumenty i procedury, 

które są cyklicznie poddawane weryfikacji i doskonaleniu. 
 

§ 5 
Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, podejmowanych w 
obszarze WSZJK, naleŜy całokształt działań związanych z systematyczną dbałością o 
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. W szczególności są to: 

1) opracowywanie i wdraŜanie procedur słuŜących 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, 

2) modernizacja programów kształcenia i opracowywanie nowych programów kształcenia 
zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 

3) opracowywanie metod poprawy mobilności studentów, 
4) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego, 
5) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, 
6) analiza wyników oceny jakości kształcenia zawartych w raporcie przygotowanym przez 

WZJK. 
 

§ 6 
 
Traci moc uchwała Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt  Akademii Rolniczej im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 13.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad 
funkcjonowania Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
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