Decyzja nr 8/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
z dnia 20.05.2016 r w sprawie wprowadzenia formularzy pomocnych
w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk
o Środowisku
Niniejszym wprowadzam zbiór formularzy pomocnych w funkcjonowaniu systemu jakości
kształcenia na WBNS.
Treść formularzy jest zgodna z zakresem zadań komisji ds. jakości kształcenia
określonych w Załączniku nr 5 do Uchwały Nr 71/2015 Rady Wydziału Biologii i Nauk
o Środowisku UKSW z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu RW
wraz z załącznikami określającymi zakres zadań komisji rady wydziału, określający
zadania komisji ds. jakości kształcenia, zwanej dalej „Uchwałą”.
§1
W § 3 Uchwały określono szczegółowe zadania komisji ds. jakości kształcenia funkcjonującej
na WBNS. Formularzami pomocnymi w wykonywaniu tych zadań są, odpowiednio:
§ 3 ust. 1:
Gromadzenie informacji na temat nieprawidłowości podczas realizacji procesu
dydaktycznego dotyczących jakości kształcenia (pochodzących m.in. z ankiet
studenckich, złożonych skarg i zażaleń, analizy raportów z hospitacji zajęć
dydaktycznych przekazanych przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych)
i ich przekazywanie dziekanowi w postaci raportów wraz z propozycjami rozwiązania
problemów.
- formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 2:
Wskazywanie nauczycielom akademickim metod doskonalenia procesu kształcenia
- w przypadku stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości.
- formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 3:
Opiniowanie propozycji usunięcia lub wprowadzenia kierunków studiów
i specjalności, nowych programów studiów, a także dokonywania zmian
w istniejących planach i programach studiów zgłaszanych przez wydziałową komisję
ds. dydaktycznych z uwzględnieniem:
a) potrzeb rynku pracy,
b) wyników monitorowania karier absolwentów,
c) zakładanych efektów kształcenia,
- formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 6:
Analiza opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat programu
i efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział oraz
sylwetki absolwenta – formułowanie wniosków i ich przekazywanie Wydziałowej
Komisji ds. Dydaktycznych.
- formularze stanowiące załączniki nr 4a i4 b do niniejszej Decyzji.

§ 3 ust. 7:
Opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych.
- formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 8:
Ocena proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na poszczególnych
kierunkach studiów zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.).
- formularz stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 11:
Ocena działalności kół naukowych.
- formularz stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 12:
Analiza i sporządzenie raportu podsumowującego wyniki ankiet wypełnionych
przez absolwentów, dotyczących programu studiów, efektów kształcenia oraz sylwetki
absolwenta. Przygotowanie danych do opublikowania na stronie internetowej.
- formularze stanowiące załączniki nr 8a do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 13:
Analiza struktury ocen uzyskiwanych przez studentów i przygotowywanie raportu
z weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia.
- formularze stanowiące załączniki nr 8b i 8c do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 14:
Analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach
konsultacji.
- formularz stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej Decyzji.
§ 3 ust. 15:
Opracowanie raz do roku raportu dotyczącego aktualnego stanu jakości kształcenia
na każdym kierunku studiów prowadzonym przez wydział, ze wskazaniem mocnych
i słabych stron, zaleceń zmian oraz opisem przebiegu wdrażania zaleceń zawartych
w poprzednich ocenach.
§2

Zadaniem komisji ds. jakości kształcenia jest także weryfikacja kart przedmiotów
pod kątem:
- zupełności danych
- poprawności wyboru form i metod prowadzenia zajęć
- poprawności wyboru literatury
- poprawności określenia wymagań wstępnych
- poprawności przypisania zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych

- możliwości zdobycia umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych zgodnych
z zakładanymi efektami kształcenia dla przedmiotu przy pomocy stosowanych metod
dydaktycznych
- poprawności form i sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- poprawności wyboru metod oceny w odniesieniu do założonych efektów kształcenia
- zgodności oceniania studentów z przepisami regulaminu studiów
- zgodności procedur oceniania studentów z kryteriami oceniania określonymi w karcie
przedmiotu
- prawidłowości wyznaczenia punktów ECTS
- zgodności tematyki badań naukowych prowadzonych przez nauczyciela
akademickiego z wykładanym przedmiotem
Celem prawidłowego dokonania weryfikacji kart przedmiotów należy posługiwać się
formularzami stanowiącymi załączniki nr 10a i 10b do niniejszej Decyzji.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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