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Uchwała nr 91/2013 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 15 listopada 2013 roku 

w sprawie podniesienia jakości kształcenia  

 

 Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2013 roku po zapoznaniu 

się z Raportem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przyjęła uchwałę w sprawie 

podniesienia jakości kształcenia o treści: 

1. Przestrzeganie zaleceń w sprawie hospitacji zajęć, zwłaszcza prowadzonych przez 

doktorantów. Osoby odpowiedzialne: kierownicy jednostek, promotorzy. 

2. Zmiana sposobu ankietowania zajęć przez studentów - tymczasowa rezygnacja z 

ankiety  elektronicznej na rzecz papierowej w celu zwiększenia udziału studentów w 

ankietyzacji. Podmiot odpowiedzialny: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. 

3. Promocja idei zajęć otwartych (tzw. pokazowych) na Wydziale wśród nauczycieli 

akademickich (w tym szczególnie doktorantów). Osoby odpowiedzialne: kierownicy 

jednostek, promotorzy. 

4. Motywowanie nauczycieli akademickich do wykorzystywania Platformy Edukacyjnej 

jako wsparcia kursów prowadzonych na WB. Osoby odpowiedzialne: Dziekan 

Wydziału Biologii, kierownicy jednostek. 

5. Modyfikacja programu studiów III stopnia uwzględniająca uwagi doktorantów, 

promotorów i WZdsJK. Osoba odpowiedzialna: kierownik studiów III stopnia. 

6. Analiza i modyfikacja kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego. Osoba 

odpowiedzialna: kierownik studiów III stopnia. 

7. Podniesienie dbałości jednostek o jakość pracy dydaktycznej doktorantów. Osoby 

odpowiedzialne: Dziekan Wydziału Biologii, kierownik Studiów III Stopnia. 

8. Aktywizacja doktorantów do podejmowania działań na rzecz współpracy z 

przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Osoba odpowiedzialna: 

kierownik Studiów III Stopnia. 
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9. Uzupełnienie wyposażenia sal dydaktycznych o sprzęt multimedialny i tablice 

suchościeralne. Osoba odpowiedzialna: Dziekan Wydziału Biologii 

10. Kontynuacja organizacji Konferencji Dydaktycznej na Wydziale Biologii jako 

corocznego cyklicznego wydarzenia umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji 

dydaktycznych nauczycieli akademickich. Podmiot odpowiedzialny: Wydziałowy 

Zespół ds. Jakości Kształcenia. 

Rekomendacje dla Uczelnianego Zespołu ds. ZJK w UG 

1. Wsparcie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii w 

kontaktach z Ośrodkiem Informatycznym i dostosowywaniu kreatora ankiet do 

specyficznych potrzeb WB. Kreator w obecnej formie nie uwzględnia specyfiki 

niektórych zajęć prowadzonych na Wydziale, co z kolei uniemożliwia efektywną 

ankietyzację. Dane są wprowadzane na poziomie systemu FAST i brak możliwości ich 

korygowania w kreatorze ankiet utrudnia prawidłowe konstruowanie formularzy. 

2. Wsparcie finansowe organizacji Konferencji Dydaktycznej na Wydziale Biologii 

(marzec 2014) w wymiarze 1/3 kosztów (2 500 zł). Wydział nie jest w stanie pokryć 

samodzielnie wszystkich kosztów związanych z organizacją imprezy, która jest 

otwarta dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego i ma na celu 

umożliwienie im podniesienia swoich kwalifikacji, a w rezultacie jakości kształcenia 

na UG. 

 Wynik głosowania jawnego: 59 uprawnionych, 42 głosujących, 36 głosów „tak”, 2 

głosy „nie”, 4 głosy „wstrzymujący się”. 
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