Zarządzenie Dziekana WNB Nr 9/2016
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych
prowadzonych na WNB

Zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 75/2016 Rektora UWr z dnia 1 lipca 2016 r. w
sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych prowadzonych
na wydziale, zarządzam, co następuje:
§ 1. Badanie jakości i efektywności kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych
przeprowadza Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia z wykorzystaniem:
1) procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez
analizę wyników ankiety studenckiej (Zarządzenie Dziekana WNB Nr 7/2016 z dnia 27
października 2016 r.);
2) procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (Zarządzenie
Dziekana WNB Nr 8/2016 z dnia 27 października 2016 r.);
3) monitorowania jakości prac dyplomowych, prawidłowości ich oceniania oraz sposobu
przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
§ 2. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia sporządza, zgodnie z przyjętym
przez siebie harmonogramem, raporty dotyczące monitorowania jakości kształcenia
obejmujące:
1) analizę przyczyn rezygnacji ze studiów (zgodnie z procedurą monitorowania przyczyn
rezygnacji ze studiów na WNB);
2) analizę rozkładu ocen uzyskanych przez studentów i doktorantów w zakończonym
cyklu dydaktycznym (w ramach monitorowania prawidłowości oceniania studentów i
doktorantów);
3) analizę wymagań stawianych pracom dyplomowym wraz z oceną jakości,
rzetelności oceniania oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
4) analizę wyników ankiet studenckich i ocen uzyskanych przez nauczycieli akademickich
(zgodnie z procedurą monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na
WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej);

5) zestawienie

przeprowadzonych

hospitacji

wraz

z

proponowanymi

działaniami

naprawczymi, korygującymi i doskonalącymi jakość kształcenia na WNB (zgodnie z
procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB).
§ 3. Corocznie przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
przedstawia Dziekanowi syntetyczny raport końcowy podsumowujący działalność zespołu
w minionym roku akademickim. Zespół nie sporządza dodatkowego sprawozdania wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2016 Rektora UWr.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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