Wewnętrzne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WBBiB UJ
Uchwała Rady Wydziału BBiB UJ z dnia 21 października 2014 r.

1.

Ogólne procedury rekrutacyjne kandydatów na poszczególne kierunki studiów (I, II i III
stopnia oraz studia podyplomowe)
a) kryteria przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów (Załączniki 1a http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dla-kandydatow/rekrutacja)
b) procedura weryfikacji limitów przyjęć na poszczególne kierunki -analiza
porównawcza wyników rekrutacji, rzeczywistych wpisów kandydatów na studia,
kontynuacji studiów następnych latach oraz zapotrzebowania zewnętrznego
(Załącznik 1b- przykładowa analiza porównawcza)

2.

Procedury opracowywania, monitorowania i aktualizowania planów i programów
studiów
a) wewnętrzna weryfikacja planów studiów i programów kształcenia na poszczególnych
kierunkach studiów (koordynacja Kierownik kierunku )
b) procedury pozyskiwania opinii studentów (Załącznik 2b - „Procedura analizy
komentarzy OZD”)
c) procedury pozyskiwania opinii interesariuszy zewnętrznych (ankiety okazjonalne,
spotkania bezpośrednie )
d) procedury oceny jakości praktyk studenckich - ankiety dla studentów i interesariuszy
zewnętrznych (Załączniki 2d.1 i 2d.2)

3.

Procedury zapewnienia jakości prowadzonych zajęć i realizacji założonych efektów
kształcenia
a) ogólnouczelniane ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych rozszerzone o pytania własne
Wydziału („Regulamin ankietowego systemu OZD”http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/ozd; Załączniki 3a.1 – „Kwestionariusz OZD”;
Załącznik 3a.2 - „Wzór sprawozdania OZD” oraz Załącznik 2b - „Procedura analizy
komentarzy OZD na Wydziale BBiB)
b) procedury hospitacji zajęć (Załącznik 3b - „Formularz protokołu z hospitacji”)
c) weryfikacja metod osiągania efektów kształcenia (ankiety okazjonalne; Załącznik 3c –
„Kwestionariusz oceny kursu”)

4.

Procedury dyplomowania
a) protokoły egzaminów dyplomowych licencjackiego, magisterskiego (wraz z
kryteriami oceny prezentacji) i doktorskiego (Załączniki 4a.1 - wzory protokołów
egzaminów dyplomowych; Załącznik 4a.2 -„Kryteria oceny prezentacji
magisterskiej”)
b) formularze oceny prac dyplomowych
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5.

i

licencjackich (załącznik 4b.1-formularz zostanie opracowany)

ii

magisterskich (Załączniki 4b.2 ”Formularze oceny pracy magisterskiej dla
poszczególnych kierunków studiów” -http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dlapracownikow/formularze)

iii

doktorskich (załącznik 4b.3 - „Procedura przeprowadzania czynności w
przewodzie doktorskim”http://www.uj.edu.pl/documents/41648/2984540/przewod%20doktorski%20prz
edwodnik%202014.pdf)

Działania zapewniające interdyscyplinarność i internacjonalizację programów
kształcenia
a) dobór kursów, wykładów prowadzonych przez gości zagranicznych i wykładowców
spoza wydziału (koordynacja Dziekan Wydziału BBiB)
b) aktualizacja ofert kursów w językach obcych (koordynacja Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydziału BBiB)
c) zasady realizacji wymiany studentów wraz z procedurami rekrutacji (Załączniki 5c)
program Erasmus - (http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dla-studentow/praktykistypendia-staze/program-erasmu)s, MOST (http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dlastudentow/praktyki-stypendia-staze/program-most), staże w USA –
(http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/staze-w-usa), studenckie praktyki zawodowe –
(http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dla-studentow/praktyki-stypendia-staze/praktykizawodowe)

6.

Weryfikacja infrastruktury informatycznej Wydziału (koordynacja Prodziekan ds.
Ogólnych Wydziału BBiB

7.

Inne procedury i formy działalności naukowo-dydaktycznej
a) regulaminy konkursów studenckich projektów naukowych finansowanych i
realizowanych na Wydziale WBBiB (Załącznik 7a – „Aktualny regulamin konkursu
na realizację studenckich projektów badawczych”http://www.uj.edu.pl/web/wbbib/dla-studentow/dzialalnosc-studencka/studenckieprojekty-badawcze)
b) zasady funkcjonowania studenckiej działalności wydawniczej na Wydziale WBBiB
(Załącznik 7b –„Acta Mygenica”http://www.mygen.wbbib.uj.edu.pl/dzialalnosc/actamygenica )
c) bieżąca działalność kół naukowych i samorządu studentów: KSB „Mygen” (Załącznik
7c.1 -http://www.mygen.wbbib.uj.edu.pl/kolo), KNSB „Nobel” (Załącznik 7c.2 http://www.nobel.wbbib.uj.edu.pl/, KSB„N.zyme” (Załącznik 7c.3 http://www.nzyme.pl/)
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