Uchwała nr 213/2014
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia procedury zapewniania i doskonalenia
jakości kształcenia na WNB

Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz Zarządzenia
Rektora nr 5/2012 z dnia 23.01.2012 r. Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr uchwala,
co następuje:
§

1. Na

Wydziale Nauk Biologicznych

wprowadza

się

procedurę

zapewniania i

doskonalenia jakości kształcenia, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych

Załącznik nr 1
do Uchwały RW WNB nr 213/2014

Wydanie: 1
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Załączniki:
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Data weryfikacji:
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Sporządził:
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
Zaopiniował:
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Zatwierdził:
Dziekan WNB/Przewodniczący Rady WNB

Imię i nazwisko:
dr Joanna Łubocka
Podpis:
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Podpis:
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1. Cel i zakres procedury
Opis działań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia na
Wydziale Nauk Biologicznych
2. Odpowiedzialność
Rada Wydziału – powołanie Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz
ds. Oceny Jakości Kształcenia, zapewnienie odpowiedniej kadry naukowodydaktycznej, uchwały w zakresie jakości kształcenia.
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) – zapewnienie i doskonalenie
jakości kształcenia na WNB w ramach kompetencji określonych przez Rektora
UWr., dokumentacja realizacji zadań i sprawozdawczość.
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) – doskonalenie jakości
kształcenia i jej ocena na WNB w ramach kompetencji określonych przez Rektora
UWr., dokumentacja realizacji zadań i sprawozdawczość.
Dziekan – przyjęcie i zatwierdzenie raportów z działalności WZJK i WZOJK
zawierających m. in. informacje o ewaluacji programów kształcenia, wydawanie
zarządzeń w tym zakresie.
Prodziekan ds. dydaktycznych – planowanie działań w zakresie jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – koordynacja działań w zakresie
jakości kształcenia na Wydziale.
Zastępcy dyrektorów jednostek ds. dydaktycznych – realizacja zadań w zakresie
jakości kształcenia w jednostkach.
Kierownik Studiów Doktoranckich – realizacja zadań w zakresie jakości kształcenia
na studiach III stopnia.
Kierownik Dziekanatu – nadzór nad działaniami w zakresie jakości kształcenia.
Dziekanat – obsługa studentów
Autorskie Zespoły ds. tworzenia kierunków – tworzenie dokumentacji programu
kształcenia nowych kierunków.
3. Opis postępowania
3.1. Termin
Dziekan powołuje WZJK oraz WZOJK na czteroletnią kadencję.
Zespoły opracowują harmonogram spotkań i plan pracy na początku
każdego roku akademickiego.
Zespoły przygotowują raporty dla Dziekana do 15 listopada następnego
roku kalendarzowego.
3.2. Tryb postępowania
W ramach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydział Nauk
Biologicznych powołuje i zobowiązuje do ścisłej współpracy wszystkie
struktury wymagane aktami wyższego rzędu.
Powołane na Wydziale Zespoły działające na rzecz zapewnienia jakości
kształcenia pracują w oparciu o uczelnianą Strategię Zarządzania Jakością
Kształcenia.
Dla optymalizacji działań w obrębie poszczególnych struktur działają
specjaliści różnych dyscyplin biologicznych.
Wydział Nauk Biologicznych:
– zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną
gwarantującą kształcenie studentów na poziomie wymaganym do
osiągnięcia
efektów
kształcenia
określonych
dla
kierunków
realizowanych na WNB, z uwzględnianiem najnowszego stanu wiedzy
oraz zapewnienia minimum kadrowego dla prowadzonych kierunków
studiów;
– umożliwia i wspiera doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej
w osiąganiu lepszych kwalifikacji;
– zwraca uwagę na łączenie badań naukowych prowadzonych na
Wydziale z ofertą dydaktyczną oraz wspiera studentów i doktorantów
w realizacji procesu dydaktycznego;
– stale monitoruje jakość realizowanej oferty dydaktycznej wspomagając
działania naprawcze w przypadku zauważonych nieprawidłowości;

–

–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

współdziała z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
w aktualizacji oferty dydaktycznej - modyfikuje programy kształcenia
na prowadzonych kierunkach studiów i specjalności, kształcąc
absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje
pozwalające sprostać nowym wyzwaniom społecznym i gospodarczym;
otwiera dydaktykę Wydziału na nowe grupy odbiorców wprowadzając
zajęcia dla uczniów szkół regionu na wszystkich poziomach
edukacyjnych, oferuje zajęcia w ramach kształcenia przez całe życie
dla nauczycieli i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku;
współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami naukowo-badawczymi oraz edukacyjnymi;
dba o umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wymiany
zagraniczne studentów i kadry dydaktycznej;
spełnia wymagania realizacji zakładanych efektów kształcenia
w zakresie dotyczącym wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów
i pracowni dążąc do stałego ich dostosowywania do wymogów oferty
dydaktycznej;
dbając o wysoki poziom badań naukowych i prowadzonych działań
dydaktycznych kładzie duży nacisk na pozyskiwanie funduszy na ten
cel;
podejmuje
starania
o
wsparcie
materialne
dla
studentów
i doktorantów;
dba o wzmocnienie w studentach i absolwentach poczucia więzi
z Uczelnią
wspiera działania promocyjne;
patronuje działaniom informacyjnym w mediach i Internecie.
zabiega o uzyskanie jak najwyższych ocen w akredytacji programowej
i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w ramach ustawicznego doskonalenia systemu zarządzania jakością
kształcenia czuwa nad konstruowaniem i wdrażaniem procedur
związanych z kształceniem na WNB w tym nad: optymalizacją
programów i planów zajęć, monitorowaniem osiągnięć studentów
i procesów dyplomowania, poszerzaniem oferty mobilności studentów
i doktorantów, badaniami ankietowymi, hospitacjami itp.;
dba o terminowe przekazywanie informacji i sprawozdań dla potrzeb
Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia;

4. Dokumenty związane z procedurą
Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
Uchwała Nr 100/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.06.2013
(w zakresie właściwym dla WNB) w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu
Wrocławskiego na lata 2013-2020
Uchwała Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014
r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 5/2012 z dnia 23 stycznia
2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości
Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości
kształcenia
Zarządzenie Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania,
uruchamiania i realizacji programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Rady Wydziału Nr 127/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie powołania
Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała Rady WNB nr 168/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia
strategii WNB na lata 2014-2020
5. Załączniki
0.1.-Z01 Schemat zarządzania jakością na Wydziale

0.1.-Z01 Schemat zarządzania jakością na Wydziale
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