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Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24 

tel. 58 523 6441, 523 6443, 523 6401 tel./fax 58 523 6403 

e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl 
 

Uchwała nr 76/2012 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

 Dziekan i Rada Wydziału Biologii na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Gdańskiego (Uchwała Senatu UG nr 42/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku, z późn. zm.) powołuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zwany dalej Wydziałowym Zespołem. 

§ 1 

1) Wydziałowy Zespół powoływany jest przez Dziekana Wydziału Biologii i zatwierdzany przez 

Radę Wydziału Biologii na okres 4 lat. 

2) W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą: 

a) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący), wskazany przez Dziekana 

Wydziału, 

b) 3 przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani z grona pracowników dydaktycznych 

wskazanych przez Radę Wydziału Biologii, 

c)  przedstawiciele studentów (po jednymz każdego stopnia studiów) wskazani przez 

Samorząd Studentów Wydziału Biologii w październiku każdego roku akademickiego, 

d) 1 przedstawiciel pracowników administracji wydziałowej wskazany przez Dziekana. 

3) W pracach Wydziałowego Zespołu uczestniczą Prodziekani  

§ 2 

1) Wydziałowy Zespół opracowuje zasady działania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia, określone wytycznymi Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie nr 48/R/10 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim, 

załącznik nr 4). 



2/3 

§ 3 

1) Do zadań Wydziałowego Zespołu należy: 

a) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia (nie później 

niż do 31 października każdego roku akademickiego)  

b) ankietyzacja dotycząca studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne  (przynajmniej 25% zajęć rocznie), 

c) badanie opinii pracowników Wydziału w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem 

kształcenia na Wydziale,  

d) analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią Wydziału, 

e) monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS, 

f) monitorowanie zasad rekrutacji na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, 

g) ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów, w tym możliwości uzyskiwania 

stypendiów oraz dostępu do domów studenckich, 

h) udział w przeprowadzaniu ankietowych badań jakości kształcenia o charakterze 

ogólnouczelnianym,  

i) określanie kierunków modernizowania programów kształcenia i wdrażania Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

j) wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz 

sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta, 

k) opracowywanie metod podnoszenia jakości pracy kadry dydaktycznej, w tym szczególnie 

podnoszenia kompetencji oraz opracowywanie metod doskonalenia systemu nagradzania 

nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracji związanych z 

procesem dydaktycznym, 

l) wskazywanie sposobów poprawy mobilności studentów i doktorantów, 

m) współpraca z WSZJK (Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na 

Uniwersytecie Gdańskim): monitorowanie wprowadzania rekomendacji WSZJK na 

Wydziale oraz opracowanie corocznych raportów dla WSZJK 

n) coroczne przedstawianie Dziekanowi i Radzie Wydziału rezultatów oceny jakości 

kształcenia na Wydziale i przedstawienia wskazówek dotyczących planu poprawy jakości 

kształcenia, nie później niż do 31 października każdego roku akademickiego. 

§ 4 

1) Zasady i procedury Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są publikowane 
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na stronie internetowej Wydziału. 

2) Działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia podlegają okresowej weryfikacji pod kątem 

skuteczności realizacji elementów systemu wymienionych w §3.Termin rozpoczęcia i 

zakończenia weryfikacji ustala Dziekan w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. 

3) Rezultaty oceny jakości kształcenia oraz planowane działania sprzyjające podnoszeniu jakości 

kształcenia publikowanie są corocznie na stronie internetowej Wydziału, nie później niż do 30 

listopada każdego roku. 

§ 5 

1) Ważność traci uchwała Rady Wydziału Biologii w sprawie Wydziałowego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 19 lutego 2010 r. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

         Dziekan Wydziału Biologii 

 

                prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 


