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Wydziałowa Komisja ds. oceny jakości kształcenia w skład, której wchodzą: 

1. Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska – przewodnicząca Komisji  

2. Prof. dr hab. Piotr Guliński 

3. Prof. dr hab. Marek Żabka 

4. Dr hab. Elżbieta Królak, prof. nzw.  

dokonała oceny jakości kształcenia na Wydziale Przyrodniczym na podstawie: 

 analizy protokołów hospitacji zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń 

audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych) prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich; 

 analizy anonimowych ankiet studentów i absolwentów, przeprowadzonych w ramach 

wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia; 

 analizy jakości przygotowania zawodowego studentów na podstawie zrealizowanych 

praktyk. 

 

Hospitacje zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach 

prowadzonych w ramach Instytutów 

 

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Przyrodniczym przeprowadzono hospitacje 

zajęć dydaktycznych wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych wszystkich 

grup nauczycieli akademickich. 

Instytut Agronomii 

TTaabbeellaa  11..  KKiieerruunneekk  rroollnniiccttwwoo  ––  ssttuuddiiaa  IIooii  IIIIoo  

Lp. Przedmiot Forma zajęć Rodzaj 

zajęć 

Tytuł, stopień 

osoby hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw stacjonarne II0 ćwiczenia dr hab. 

2. Rynek energii odnawialnej stacjonarne II0 wykład dr inż. 

3. Analiza instrumentalna stacjonarne II0 ćwiczenia dr hab. 
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4. Chemia stacjonarne I0 ćwiczenia dr  

5. Sadownictwo stacjonarne I0  ćwiczenia prof. dr hab. 

6. Ochrona własności intelektualnej stacjonarne I0 wykład dr hab. inż. 

7. Postęp biologiczny stacjonarne II0 ćwiczenia prof. dr hab. 

8. Tereny zielone w ochronie środowiska stacjonarne II0 ćwiczenia dr hab. inż. 

9. Tereny zdegradowane i ich 

rewitalizacja 

stacjonarne I0 ćwiczenia dr hab. 

10. Warzywnictwo stacjonarne I0 wykład dr hab. 

11. Łąkarstwo stacjonarne I0 wykład prof. dr hab. 

12. Agroekologia stacjonarne I0 ćwiczenia dr  inż. 

13. Agroekologia stacjonarne I0 wykład prof. dr hab. 

14. Ochrona środowiska stacjonarne I0 ćwiczenia dr hab. inż. 

Semestr letni 

1. Doświadczalnictwo rolnicze stacjonarne II0 ćwiczenia dr hab. 

2. Taksacja w rolnictwie stacjonarne II0 wykład prof. dr hab. 

3. Szczegółowa uprawa roślin stacjonarne I0 wykład prof. dr hab. 

4. Szczegółowa uprawa roślin stacjonarne I0 ćwiczenia mgr inż. 

5. Melioracje rolne stacjonarne I0 ćwiczenia dr hab. 

6. Technika rolnicza stacjonarne I0 ćwiczenia dr inż. 

7. Agrometeorologia niestacjonarne 

I0 

ćwiczenia dr hab. 

8. Agrofizyka stacjonarne II0 ćwiczenia dr hab. 

 

TTaabbeellaa  22..  KKiieerruunneekk  ggoossppooddaarrkkaa  pprrzzeessttrrzzeennnnaa  ––  ssttuuddiiaa  IIoo  

Lp. Przedmiot Forma zajęć Rodzaj 

zajęć 

Tytuł, stopień 

osoby hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Ekonomia stacjonarne I0 wykład dr inż. 

2. Przedsiębiorczość stacjonarne I0 wykład dr hab. inż. 
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3. Podstawy zarządzania Stacjonarne I0 wykład dr  

4. Geologia z elementami 

gruntoznawstwa 

stacjonarne I0 ćwiczenia dr hab. 

5. Podstawy pośrednictwa i 

rzeczoznawstwa majątkowego 

stacjonarne I0 wykład prof. dr hab. 

6.. Planowanie infrastruktury technicznej stacjonarne I0 wykład dr inż. 

7. Narzędzia projektowania stacjonarne I0 wykład dr inż. 

8.. Projektowanie urbanistyczne stacjonarne I0 wykład dr  

9. Technologia informacyjna stacjonarne I0 ćwiczenia dr inż. 

10. Kształtowanie terenów zieleni  stacjonarne I0 ćwiczenia dr hab. inż. 

11. Ochrona krajobrazu stacjonarne I0 wykład dr hab. 

Semestr letni 

1. Podstawy gospodarki przestrzennej stacjonarne I0 wykład prof. dr hab. 

2. Zasady projektowania stacjonarne I0 wykład dr  

3. Budownictwo stacjonarne I0 wykład dr inż. 

4. Podstawy planów miejscowych stacjonarne I0 wykład dr inż. 

 

Tabela 3. Studia doktoranckie IIIo w dyscyplinie Agronomia 

Lp. Przedmiot Forma zajęć Rodzaj 

zajęć 

Tytuł, stopień osoby 

hospitowanej 

1. Diagnostyka w nawożeniu roślin stacjonarne wykład dr hab. inż. 

2. Technika i etyka pracy naukowej stacjonarne wykład prof. dr hab. 

3. Biogeochemia stacjonarne wykład dr hab. inż. 

 

TTaabbeellaa  44..  SSttuuddiiaa  PPooddyypplloommoowwee  ww  zzaakkrreessiiee  AArrcchhiitteekkttuurryy  KKrraajjoobbrraazzuu    

Lp. Przedmiot Forma zajęć Rodzaj 

zajęć 

Tytuł, stopień 

osoby hospitowanej 

1. Podstawy planowania przestrzennego niestacjonarne wykład dr 

2. Komputerowe metody wspomagania 

projektowania 

niestacjonarne ćwiczenia dr inż. 
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3. Projektowanie parków i ogrodów niestacjonarne ćwiczenia mgr inż. 

4. Urządzanie i pielęgnacja terenów 

zieleni  

niestacjonarne ćwiczenia dr hab.  

5. Podstawy geoinformacji niestacjonarne wykład dr 

6. Projektowanie drobnych form 

architektonicznych 

niestacjonarne ćwiczenia dr inż. 

 

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

Tabela 5. Kierunek bioinżynieria produkcji żywności – studia Io i IIo    

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Zwierzęta alternatywne w 

produkcji żywności 

ćwiczenia  stacjonarne I0 dr inż. 

2. Doradztwo technologiczne wykład stacjonarne I0 dr hab. 

3. Analiza sensoryczna i 

instrumentalna żywności 

ćwiczenia stacjonarne I0 dr hab. 

4. Organizacja rynków 

żywności 

wykład stacjonarne II0 dr hab.  

Semestr letni 

1. Higiena i profilaktyka 

żywności 

ćwiczenia stacjonarne I0 dr hab.  

2. Produkcja przetwórstwa 

żywności od małych 

przeżuwaczy 

ćwiczenia stacjonarne I0 dr inż. 

 

Tabela 6. Kierunek zootechnika  - studia I i IIo  

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Anatomia zwierząt ćwiczenia niestacjonarne I0 dr hab. 

2. Ekonomika produkcji 

zwierzęcej 

wykład niestacjonarne I0 dr  

3. Chemia ogólna i organiczna ćwiczenia stacjonarne I0 dr 

4. Podstawy hipoterapii wykład stacjonarne I0 dr inż. 

5. Towaroznawstwo ćwiczenia niestacjonarne I0 dr hab.    

Semestr letni 

1. Produkcja roslinna na cele 

paszowe 

ćwiczenia niestacjonarne I0 dr hab. 
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2. Pszczelarstwo ćwiczenia stacjonarne I0 dr inż. 

3. Fizjologia zwierząt wykład, 

ćwiczenia 

niestacjonarne I0 dr 

4. Budownictwo inwentarzowe ćwiczenia stacjonarne I0 dr inż. 

5. Pozażywieniowe czynniki 

środowiska wpływające na 

jakość produktów 

wykład, 

ćwiczenia 

stacjonarne II0 dr inż. 

6. Optymalizacja produkcji 

mleka 

ćwiczenia stacjonarne I0 dr inż. 

 

Tabela 7. Studia doktoranckie III0 w dyscyplinie zootechnika  

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

1. Doświadczalnictwo rolnicze wykład stacjonarne prof. dr hab. 

2. Genomika i proteomika wykład stacjonarne prof. dr hab. 

3. Diagnostyka jakości mięsa  stacjonarne dr hab. inż. 

4. Problemy wysokowydajnych 

stad bydła mlecznego 

 stacjonarne dr hab. inż. 

 

Instytut Biologii 

Tabela 8. Kierunek biologia 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

1. Hydrobiologia ćwiczenia  stacjonarne dr 

2. Biologia komórki ćwiczenia stacjonarne dr 

3. Agrobiotechnologia ćwiczenia stacjonarne dr 

4. Metody komputerowe w 

biologii 

ćwiczenia stacjonarne dr hab. 

5. Biochemia z podstawami 

biotechnologii 

ćwiczenia stacjonarne dr hab. 

 

Tabela 9. Kierunek analityka z diagnostyka molekularną 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

1. Fizjologia roślin ćwiczenia  stacjonarne dr 

2. Chemia organiczna ćwiczenia stacjonarne dr 

3. Matematyka ze statystyką ćwiczenia stacjonarne dr hab. 

4. Techniki badawczopomiarowe 

w ocenie środowiska   

ćwiczenia stacjonarne dr 
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5. Metody rekultywacji 

zdegradowanych ekosystemów 

ćwiczenia stacjonarne Dr hab. 

 

Tabela 10. Kierunek biologia sądowa 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

1. Botanika sądowa ćwiczenia  stacjonarne dr hab. 

2. Siedliskoznawstwo ćwiczenia stacjonarne dr 

3. Analiza pozostałości związków 

toksycznych w żywności 

ćwiczenia stacjonarne dr 

4. Morfologiczna identyfikacja 

zwierząt 

ćwiczenia stacjonarne dr hab. 

5. Anatomia człowieka ćwiczenia stacjonarne dr hab. 

 

Instytut Nauk o Zdrowiu 

Tabela 11. Kierunek dietetyka – studia Io i II0 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Kwalifikowana pierwsza 

pomoc 

wykład stacjonarne I0 dr 

2. Ochrona własności 

intelektualnej 

wykład stacjonarne I0 dr  

3. Dietetyka pediatryczna ćwiczenia stacjonarne I0 mgr 

4. Edukacja żywieniowa wykład stacjonarne I0 dr 

5. Farmakologia i farmakoterapia 

żywieniowa oraz interakcja 

leków z żywnością 

wykład stacjonarne I0 dr hab. 

6. Antropologia fizyczna w 

żywieniu człowieka 

wykład stacjonarne II0 dr 

7. Dietoprofilaktyka i dieto 

terapia chorób niezakaźnych i 

żywieniowo zależnych 

ćwiczenia stacjonarne II0 mgr 

Semestr letni 

1. Poradnictwo żywieniowo-

dietetyczne 

wykład  stacjonarne II0 dr 

2. Poradnictwo żywieniowo-

dietetyczne 

ćwiczenia  stacjonarne II0 mgr 

3. Systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny 

żywności 

wykład stacjonarne I0 dr hab. 
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4. Podstawy dietetyki wykład stacjonarne I0 dr hab. 

5. Podstawy dietetyki ćwiczenia stacjonarne I0 dr hab. 

6. Język angielski dla dietetyków ćwiczenia stacjonarne II0 dr 

 

Tabela 12. Kierunek turystyka i rekreacja – studia Io 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Geografia turystyczna wykład Stacjonarne I0 dr 

2. Hotelarstwo ćwiczenia Stacjonarne I0 dr  

3. Ekonomika turystyki i 

rekreacji 

wykład stacjonarne dr 

Semestr letni 

1. Zarządzanie wykład, 

ćwiczenia 

stacjonarne I0 dr  

3. Zajęcia z przedsiębiorczości ćwiczenia stacjonarne I0 dr  

 

Tabela 13. Kierunek gastronomia i hotelarstwo – studia Io 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Podstawy fizjologii 

człowieka z elementami 

fizjologii żywienia 

wykład stacjonarne I0 dr 

2. Podstawy ekonomii wykład stacjonarne I0 dr 

3. Chemia ogólna i organiczna  ćwiczenia stacjonarne I0 dr 

 

Tabela 14. Kierunek ratownictwo medyczne – studia Io 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Anestezjologia ćwiczenia stacjonarne I0 dr 

2. Fizjologia człowieka ćwiczenia stacjonarne I0 dr 

3. Metodologia badań 

naukowych 

ćwiczenia stacjonarne I0 dr hab. 
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Tabela 15. Kierunek pielęgniarstwo – studia Io 

l.p. Przedmiot Rodzaj zajęć Forma zajęć Tytuł, stopień 

osoby 

hospitowanej 

Semestr zimowy 

1. Anatomia człowieka wykład stacjonarne I0 Dr hab. 

2. Podstawy pielęgniarstwa ćwiczenia stacjonarne I0 mgr 

Semestr letni 

1. Podstawy opieki zdrowotnej wykład stacjonarne I0 dr 

 

Podsumowanie 

Analiza protokołów hospitacji przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018 

wskazuje, że czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne był optymalnie wykorzystany. 

Prowadzący są dobrze przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym                                     

i metodycznym, do prowadzenia zajęć. Bezpośredni kontakt ze studentami był bardzo dobry. 

Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci czynnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a 

wykłady były prowadzone z wykorzystaniem środków multimedialnych.  

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone były w sposób prawidłowy i nie 

stwierdzono uwag krytycznych ze strony hospitujących. 

Wniosek: Członkowie Komisji  ds. oceny jakości kształcenia zwrócili uwagę, aby hospitacje 

były prowadzone szczególnie dla tych nauczycieli akademickich, którzy otrzymali niższe noty 

ze strony studentów. Uważają, że nie jest zasadne prowadzenie hospitacji dla wszystkich 

nauczycieli akademickich, jednak w Instytucie Agronomii, niezależnie od oceny ze strony 

studentów, hospitacje  prowadzone są dla prawie wszystkich nauczycieli.     

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Ankietyzacja 

 

Tabela 1. Średnie oceny z ankiet na poszczególnych kierunkach w roku akademickim     

2017/2018 

Kierunek średnia ocen 

analityka z diagnostyką molekularną 4,53 

bioinżynieria produkcji żywności 4,94 

biologia 4,95 

biologia sądowa 4,52 

dietetyka 4,74 

gastronomia i hotelarstwo 4,91 

gospodarka przestrzenna 4,68 

pielęgniarstwo 4,51 

ratownictwo medyczne 4,63 

rolnictwo 4,80 

turystyka i rekreacja 4,81 

zootechnika 4,91 

studia doktoranckie Agronomia 4,96 

studia doktoranckie Biologia 4,87 

studia doktoranckie Zootechnika 4,88 

 

Analizując średnie oceny z ankiet dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na poszczególnych kierunkach Wydziału Przyrodniczego należy stwierdzić, że 

mieściły się one w granicy od 4,51 na kierunku pielęgniarstwo do 4,95 na kierunku biologia.  

Na studiach doktoranckich najwyżej zostali ocenieni nauczyciele prowadzący zajęcia na 

studiach w dyscyplinie agronomia, a najniżej w dyscyplinie biologia (tab. 1). 
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Tabela 2. Wyniki ankiet studenckich przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018  

                     w semestrze zimowym i letnim 

kierunek Ilość 

wypełnionych 

ankiet  

% 

wypełnionych 

ankiet 

Liczba 

studentów, 

którzy 

wypełnili 

ankietę   

% studentów, 

którzy wypełnili 

ankietę   

analityka  z diagnostyką       

molekularną 150 24,6 18 53,3 
biologia 159 26,0 19 60,8 
biologia sądowa 152 37,4 17 71,0 
bioinżynieria produkcji 

żywności 78 8,8 13 29,5 
dietetyka 398 18,2 56 30,2 
gastronomia                                 

i hotelarstwo 29 5,3 10 37,6 
gospodarka przestrzenna 617 45,4 51 69,5 
pielęgniarstwo 115 8,5 17 51,5 
ratownictwo medyczne 193 10,7 26 43,5 
rolnictwo 648 26,7 77 50,4 
turystyka                                       

i rekreacja 47 7,5 9 25,6 
zootechnika 158 12,8 32 33,5 
studia doktoranckie 

Agronomia 36 23,2 11 33,2 
studia doktoranckie 

Biologia 40 52,3 6 50,0 
studia doktoranckie 

Zootechnika 22 18,0 9 31,5 

suma/średni % 2842/15 

=189,47 325,4/15=21,69 371/15=24,73 671,1/15=44,74 

 

Pod względem ilościowym najwięcej ankiet, w których zostali ocenieni nauczyciele, 

wypełnionych  zostało  na kierunku rolnictwo, co wynika z liczby studentów. Jednak  

procentowy udział wypełnionych ankiet był największy na kierunku gospodarka 

przestrzenna. Na studiach doktoranckich najwięcej ankiet wypełnili uczestnicy studiów 

doktoranckich w dyscyplinie biologia. 

W roku akademickim 2017/2018 ankietę absolwenta wypełniło 17 absolwentów, którzy 

ukończyli studia II stopnia na kierunku rolnictwo. We wszystkich ankietach odpowiedzi na 

pytania od 1do 6 otrzymały noty bardzo dobre, jedynie w przypadku oceny bazy materialnej                 
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i warunków socjalno-bytowych w czasie studiów oraz warunków stworzonych w Uczelni dla 

rozwoju kulturalnego i sportowego, zdarzały się oceny dobre.   

Analiza realizacji studenckich praktyk zawodowych 

W roku akademickim 2017/2018 praktyki zawodowe realizowało  łącznie  349 studentów.    

Tabela 1. Liczba studentów realizujących praktyki na poszczególnych kierunkach 

Kierunek Liczba studentów 

analityka z diagnostyką molekularną 15 

biologia - 

bioinżynieria produkcji żywności 9 

dietetyka 178 

gospodarka przestrzenna 24 

pielęgniarstwo 53 

ratownictwo medyczne 26 

rolnictwo 6 

turystyka i rekreacja 8 

zootechnika 30 

(12 studia stacjonarne + 18 studia niestacjonarne) 

 

W roku akademickim 2017/2018 praktyki zawodowe studenci kierunku bioinżynieria 

produkcji żywności, rolnictwo i zootechnika realizowali zgodnie z programem studiów po                

6 semestrze  w wymiarze 320 godzin. Tygodniowy wymiar czasu trwania praktyki wynosił 

nie więcej niż 40 godzin.  

Studenci kierunku rolnictwo realizowali praktyki zawodowe w: gospodarstwach 

rolnych, biurach rachunkowych oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Studenci kierunku bioinżynieria produkcji żywności praktyki zawodowe realizowali 

w: gospodarstwach rolnych, Zakładach Mięsnych Drosed S.A., Wojewódzkim Inspektoracie 

Weterynarii, Inspekcji Weterynaryjnej w Mińsku Mazowieckim, Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Siedlcach, Zakładzie Cukierniczym w Jakubowie i restauracji w Sokołowie 

Podlaskim.  
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Studenci kierunku zootechnika  praktyki zawodowe realizowali w: gospodarstwach 

rolnych, rolno-hodowlanych i rolno-produkcyjnych, gabinetach  

i przychodniach weterynaryjnych, Zakładach Mięsnych Sokołów S.A., Wojewódzkim 

Inspektoracie Weterynarii, fermie drobiu „POLO” w Rakowcu, Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa i Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

W roku akademickim 2017/2018 studenci kierunku gospodarka przestrzenna                          

i turystyka i rekreacja realizowali praktyki zgodnie z programem studiów po 4 semestrze                  

w wymiarze 160 godzin. Tygodniowy wymiar czasu trwania praktyki wynosił nie więcej niż 

40 godzin.  

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna  praktyki zawodowe realizowali                         

w następujących jednostkach: Pracownia projektowa w Siedlcach, Usługi geodezyjne 

„GEOS” i MiGeoTech w Siedlcach, CADASTRE sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Biernacki-

Bud – firma budowlana w Siedlcach, Urząd Gminy Korczew, Gminna Spółka Komunalna Sp. 

z o.o., Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEO-ZET” w Siedlcach, Biura 

Geodezyjno-Usługowe w Mińsku Mazowieckim i Międzyrzecu Podlaskim, Green Street – 

architektura krajobrazu w Siedlcach, Centrum Ogrodnicze „Cyprysik” w Siedlcach, 

Pracownia Projektowa PROARCH w Siedlcach i Pracownia BPP w Warszawie, „Level” 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe w Mińsku Mazowieckim, Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju w Warszawie,  IZOLDA Agroservice s.c. i Urząd Gminy Repki. 

Studenci kierunku turystyka i rekreacja realizowali praktyki zawodowe                                 

w następujących jednostkach: Biuro turystyczne Azymut w Mińsku mazowieckim, Centrum 

Sportu i Kultury w Garwolinie, Nordic Walking Poland z siedzibą w Poznaniu, firma Rolex 

sp. z o.o., Hotel Aleksandria w Siedlcach, Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” w Siedlcach, 

firma Panderosa s.c. w Siedlcach. 

Studenci kierunku analityka z diagnostyka molekularną odbyli praktyki zawodowe                           

w laboratoriach medycznych, gabinetach i instytutach weterynaryjnych, laboratoriach 

przyzakładowych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach mleczarskich, stacjach 

sanitarno-epidemiologicznych.  
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Studenci kierunku dietetyka  realizowali następujące praktyki zawodowe: 

I rok I0 

1. Praktyka wstępna w szpitalu (105 h) – Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział 

Chirurgii Ogólnej, Kuchnia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach. 

2. Praktyka technologiczna (70 h) – zakłady gastronomiczne, kuchnie przyszpitalne, 

restauracje. 

3. Praktyka w domu opieki (70 h) – domy spokojnej starości, zakłady opiekuńcze, 

przedszkola, domy dziecka. 

II rok I0 

1. Praktyka w szpitalu dla dorosłych (105 h) 

2. Praktyka w poradni i dziale żywienia w szpitalu (140 h) – Hospicjum, Oddział 

Ginekologiczno-Położniczy, Kuchnia szpitalna, Oddział Kardiologii, Szpital 

Opiekuńczo-Leczniczy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Siedlcach. 

III rok I0 

1. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych (105 h) 

2. Praktyka w szpitalu dla dzieci - (105 h) – Oddział Dziecięcy, Oddział 

Neonatologiczny, Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 

I rok II0 

1. Praktyka w poradni dietetycznej (70h) 

2. Praktyka w Szpitalu dziecięcym, oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej, niemowlęcej-    

(90h) – Oddział Dziecięcy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgii                                     

i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Położniczo-Ginekologiczny 

3. Praktyka w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (30 h) 

II rok II0 

1. Praktyka w Domu Opieki Społecznej (70 h) 

2. Praktyka w szpitalu dla dorosłych, oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej oraz dziale 

żywienia- (90h) – oddziały dla dorosłych: Oddział Wewnętrzny, Oddział 

Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Urologiczny, 

Oddział Ortopedyczno-Urazowy 
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Studenci kierunku ratownictwo medyczne  realizowali następujące praktyki zawodowe: 

I rok 2 semestr 

1. Praktyka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach oraz w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – Oddziały Szpitalne (łącznie 

90 godzin: Chirurgia – 20, Ortopedia – 10, OIT – 10, Anestezjologia – 10, Interna – 

10, Neurologia – 10, Kardiologia – 20) 

2. Pogotowie ratunkowe SPZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach – 15 godzin 

II rok 3 semestr  

1. Praktyka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – Szpitalny Oddział 

Ratunkowy – 75 godzin 

2. Pogotowie ratunkowe SPZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach – 50 godzin 

II rok 4 semestr 

1. Praktyka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – Szpitalny Oddział 

Ratunkowy – 75 godzin 

2. Pogotowie ratunkowe SPZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach – 100 godzin 

3. Obóz sprawnościowy – Ośrodek Wypoczynkowy UPH w Ogonkach – 75 godzin 

III rok 5 semestr  

1. Pogotowie ratunkowe SPZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach – 50 godzin 

2. Państwowa Straż Pożarna w Siedlcach - 100 godzin 

 

Studenci kierunku pielęgniarstwo  realizowali następujące praktyki zawodowe: 

I rok 2 semestr 

 1. Praktyka semestralna - Podstawy pielęgniarstwa - 120 godzin  

    Miejsce realizacji: 

 -   Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Kilińskiego 29,   

     Oddział Wewnętrzny i Oddział Kardiologiczny 

2. Praktyka wakacyjna -  Podstawowa opieka zdrowotna - 200 godzin 

     Miejsca realizacji:  przychodnie  podstawowej opieki zdrowotnej 

-  Centrum Medyczno-Diagnostyczne  Siedlce  ul. Niklowa 9 i ul. Niedziałka  14. 

-  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Kilińskiego 29 
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-   Łuksja-Med   Sp. z o.o.  Łuków   ul. Staropijarska 3 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Przychodnia  Lekarska  Zbuczyn                                   

ul. Terespolska 13 

-  Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Siedlce  ul. Brzeska 131 

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Ośrodek Zdrowia w Tłuścu, Tłuściec  9 A 

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   MEDYK   Mordy ul. Pl. Zwycięstwa 18 

-   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Ośrodek Zdrowia  w Staninie, Stanin  54  A 

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  OMEGA  Sokołów Podlaski  ul. Węgrowska  5 A 

 

W celu doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w roku 

akademickim 2017/2018 należy: 

1. Motywować studentów do wypełniania ankiet studenckich. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na ankiety absolwenta 

2. Kontynuować system hospitacji zajęć dydaktycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć na studiach niestacjonarnych i w hospitacji uwzględnić 

nauczycieli, którzy uzyskali niższe wskaźniki oceny w ankietach studenckich. 

3. Prowadzić hospitacje na studiach doktoranckich III stopnia dla wszystkich dziedzin                

i studiach podyplomowych. 

4. Prowadzić ankietyzacje na studiach doktoranckich III stopnia i na studiach 

podyplomowych. 

5. Motywować opiekunów lat do większej aktywności w zakresie bieżącej analizy 

osiągnięć studentów w trakcie semestru. 

6. Prowadzić ocenę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (m.in. wyposażenie                 

w sprzęt komputerowy). 

7. Przeprowadzić weryfikację obowiązkowych konsultacji dla studentów.  

8. Zwiększyć dyscyplinę w zakresie terminowości egzaminów dyplomowych. 

 

Przewodnicząca  

Wydziałowej Komisji ds. oceny jakości kształcenia   

Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska   


