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1. Cel i zakres procedury
Stałe podnoszenie jakości kształcenia na WNB w odpowiedzi na zapotrzebowanie
i rozwój rynku pracy.
2. Odpowiedzialność
Dziekan – przyjęcie raportu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
(WZOJK) z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy
opartego o zestaw ankiet kierowanych do pracodawców oraz do absolwentów WNB
pracujących w zawodzie.
Prodziekan ds. nauczania – nadzór nad procesem ankietowania pracodawców,
gromadzenie pozyskanych informacji, przekazanie ankiet przewodniczącemu
WZOJK.
Wskazany pracownik Dziekanatu – prowadzenie procesu ankietowania w przypadku
absolwentów,
gromadzenie pozyskanych
informacji,
przekazanie ankiet
przewodniczącemu WZOJK.
Przewodniczący WZOJK – ocena zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku
pracy na bazie ankiet, sformułowanie wniosków o charakterze aplikacyjnym
w procesie kształcenia i przekazanie ich Przewodniczącym Zespołów ds. kierunku,
przygotowanie i przekazanie raportu Dziekanowi WNB.
3. Opis postępowania
3.1. Tryb postępowania
Analiza zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy jest
prowadzona na dwóch poziomach: wśród pracodawców oraz absolwentów
WNB pracujących w zawodzie.
Ocena prowadzona jest w oparciu o ankiety przeprowadzane
w wymienionych grupach osób. Ankieta jest dobrowolna. Materiały
niezbędne do przeprowadzenia badania przekazywane są w formie
elektronicznej lub papierowej.
Ankieta może być prowadzona w formie elektronicznej.
3.2. Terminy
Pracodawcy są ankietowani po dorocznym spotkaniu z Dziekanem.
Dane są opracowane przez Przewodniczącego WZOJK minimum raz na trzy
lata.
Ankieta zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy jest
weryfikowana
po
korekcie
efektów
kształcenia
wynikającej
z przeprowadzonych ankiet.
Studenci składają oświadczenie o zgodzie na ankietowanie w momencie
składania prac dyplomowych.
3.3. Składanie i przechowywanie dokumentów
Ankiety są składane w Dziekanacie i przechowywane przez okres 3 lat.
4. Dokumenty związane z procedurą
Uchwała Senatu UWr w sprawie funkcjonowania w UWr Uczelnianego Systemu
Zarządzania Jakością Kształcenia aktualna na dany rok akademicki.
Zarządzenie Rektora UWr w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej
Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia
i ds. Oceny Jakości Kształcenia aktualne na dany rok akademicki.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia
i Oceny Jakości Kształcenia.
Procedura współpracy z interesariuszami WNB.
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11.5.-F01 Wzór pisma przewodniego skierowanego do pracodawców

Szanowni Państwo,

Odpowiednia jakość kształcenia jest podstawą prawidłowego funkcjonowania procesu
dydaktycznego na uczelniach wyższych. W czasie studiów na Wydziale Nauk Biologicznych
studenci gromadzą wiedzę oraz doskonalą umiejętności i kompetencje, które powinny być
atutem na rynku pracy i pierwszym krokiem do sukcesów w życiu zawodowym. Wychodząc
naprzeciw potrzebom staramy się badać zgodność efektów uczenia się z wymaganiami
rynku pracy przy pomocy opinii na ten temat. Sugestie potencjalnych przyszłych
pracodawców

naszych

absolwentów

pozwolą

odpowiednio

pokierować

procesem

dydaktycznym i rozwojem ludzi wkraczających na rynek pracy.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniach, co pozwoli
nam na doskonalenie procesu kształcenia, a Państwu umożliwi pozyskanie pracowników
bogatych w potrzebne kompetencje.

11.5.-F02 Formularz oświadczenia absolwenta z klauzulą zgody RODO
Wrocław, dn. ………………………………………………
Oświadczenie z klauzulą zgody RODO
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą analizy zgodności efektów uczenia się
z potrzebami rynku pracy obowiązującą na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na wzięcie udziału
w badaniu. Tym samym wyrażam zgodę na przesłanie na wskazany adres e-mail lub adres
korespondencyjny materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania.
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer albumu: ………………………………………………………………………………………………………………………
Rok ukończenia studiów: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji..........................................................................................

Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1 - 88), na przetwarzanie moich danych
osobowych (imię, nazwisko, nr albumu, adres e-mail, adres do korespondencji) przez
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Wydział Nauk Biologicznych
w celu wysłania ankiety i dokonania przez Wydział analizy określenia zgodności efektów
uczenia się realizowanych na kierunkach WNB z potrzebami rynku pracy w celu
podnoszenia jakości kształcenia.

……………………………………….
(Podpis absolwenta)

11.5.-F03 Formularz oświadczenia pracodawcy z klauzulą zgody RODO
Wrocław, dn. ………………………………………………
Oświadczenie z klauzulą zgody RODO
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą analizy zgodności efektów uczenia się
z potrzebami rynku pracy obowiązującą na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na wzięcie udziału
w badaniu. Tym samym wyrażam zgodę na przesłanie na wskazany adres e-mail lub adres
korespondencyjny materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania.
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji..........................................................................................

Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1 - 88), na przetwarzanie moich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji) przez Uniwersytet
Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Wydział Nauk Biologicznych w celu
wysłania ankiety i dokonania przez Wydział analizy określenia zgodności efektów uczenia
się realizowanych na kierunkach WNB z potrzebami rynku pracy w celu podnoszenia jakości
kształcenia.

……………………………………….
(Podpis absolwenta)

11.5.-K01 Klauzula informacyjna RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych
odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137
Wrocław.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na potrzeby określenia zgodności
efektów uczenia się realizowanych na kierunkach WNB z potrzebami rynku pracy w celu
podnoszenia jakości kształcenia.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
poddawane profilowaniu.
7. Dane będą przechowywane przez okres określony przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

11.5.- A01 Ankieta analizy zgodności efektów uczenia się na kierunkach
realizowanych na WNB z potrzebami rynku pracy
Proszę dokonanie oceny przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez
absolwenta w życiu zawodowym w skali 1-6:
1 – całkowicie nieprzydatne, 2 – raczej nieprzydatne, 3 – raczej przydatne, 4 – przydatne
5 – bardzo przydatne, 6 – niezbędne
I. Grupa objęta badaniami
□ Absolwent
□ Pracodawca
II. Ocena zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy
Znajomość pojęć, mechanizmów, zasad i zjawisk przyrodniczych; rozumienie powiązań nauk
biologicznych z innymi dziedzinami wiedzy:
□1
□2
□3
□4
Znajomość i umiejętność stosowania metod zbioru danych:

□5

□6

□1
□2
□3
□4
□5
□6
Umiejętność opracowania zebranych danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych:
□1
□2
□3
□4
□5
Umiejętność analizy materiałów źródłowych oraz syntezy zgromadzonych danych:

□6

□1
□2
□3
□4
Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów:

□6

□5

□1
□2
□3
□4
□5
Umiejętność stosowania procedur, instrumentów i właściwych aktów prawnych:

□6

□1
□2
□3
□4
□5
Umiejętność organizacji pracy, efektywnej komunikacji i współdziałania w zespole:

□6

□1
□2
□3
□4
□5
Otwartość na uczenie się i stały rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

□6

□1
□2
□3
Znajomość zasad higieny i bezpieczeństwa pracy:

□5

□6

□5

□6

□4

□1
□2
□3
□4
Znajomość prawa pracy oraz zasad ochrony własności intelektualnej:

□1
□2
□3
□4
□5
Umiejętność przygotowania i zarządzania projektami z zakresu nauk biologicznych:

□6

□1
□2
□3
□4
□5
Jakie inne umiejętności i kompetencje są przez Panią/Pana oczekiwane:

□6

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mocne i słabe strony absolwentów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne uwagi pracodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

