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Sprawozdanie przygotował zespół Wydziałowej Komisji ds jakości kształcenia. 

Dr hab. Barbara Symanowicz prof. UPH – przewodnicząca Komisji 

Dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. UPH – prodziekan d.s. Studiów 

Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska – dyrektor Instytutu Agronomii 

Dr hab. Roman Niedziółka prof. UPH – dyrektor Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

Dr hab. Cezary Sempruch prof. UPH – dyrektor Instytutu Biologii  

Dr hab. Elżbieta Krzęcio – Nieczyporuk prof. UPH – dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu 

Dr hab. Grażyna Anna Ciepiela prof. UPH - członek 

Dr hab. Agata Grużewska prof. UPH – członek  

Mgr inż. Korneliusz Skwarek – przedstawiciel doktorantów 

Przemysław Paskudzki – przedstawiciel studentów 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Przyrodniczym 

działa na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 52 ust. 1 statutu UPH, w związku z 

uchwałą  nr 1/2015 Senatu UPH z dnia 14 stycznia 2015.  

Głównym celem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest ciągłe 

podnoszenie i doskonalenie jakości kształcenia studentów na wszystkich poziomach i 

kierunkach studiów na Wydziale Przyrodniczym oraz stałe monitorowanie i analizowanie 

procesu kształcenia. 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości kształcenia na 

Wydziale Przyrodniczym czuwa Dziekan i powołane na podstawie § 58 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uchwały Nr 267/2016 Rady 

Wydziału Przyrodniczego z dnia 5 października 2016 roku komisje: Wydziałowa Komisja ds. 

Jakości Kształcenia i Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. W skład Komisji 

wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z poszczególnych kierunków i instytutów, 

przedstawiciel doktorantów i studentów. Działania Dziekana, Prodziekanów, Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,  

Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr, Zakładów i Pracowni ukierunkowane są na 

osiągnięcie jak najwyższych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych na 

Wydziale Przyrodniczym. 

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Przyrodniczym prowadzono kształcenie na 

dwunastu kierunkach Io i IIo  w obszarach nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz  

nauk przyrodniczych, technologii żywności i żywienia, nauk medycznych, na trzech 

kierunkach IIIo i jednym rodzaju studiów podyplomowych: 

1. Gospodarka przestrzenna – Io (inżynierskie). 

2. Rolnictwo – Io (inżynierskie) i IIo (magisterskie). 

3. Agronomia – IIIo (doktoranckie). 

4. Studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu. 

5. Bioinżynieria produkcji żywności -  Io (inżynierskie). 
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6. Zootechnika – Io (inżynierskie) i IIo (magisterskie). 

7. Zootechnika – IIIo (doktoranckie). 

8. Analityka z diagnostyką molekularną – Io (licencjackie). 

9. Biologia – Io (licencjackie) i IIo (magisterskie). 

10. Biologia sądowa – Io (licencjackie).   

11. Biologia – IIIo (doktoranckie). 

12. Dietetyka – Io (licencjackie i IIo magisterskie). 

13. Gastronomia i hotelarstwo –  Io (licencjackie). 

14. Pielęgniarstwo –  Io (licencjackie). 

15. Ratownictwo medyczne – Io (licencjackie). 

16. Turystyka i rekreacja – Io (licencjackie). 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała sprawozdanie dotyczące 

analizy sylabusów i osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 roku  i Nr 72/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie ustalenia zasad 

monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia. Analizą sylabusów 

i analizą weryfikacji efektów kształcenia objęto zajęcia dydaktyczne realizowane według 

planów studiów i programów kształcenia zgodnych z założeniami Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Dyrektorzy Instytutów dokonali analizy osiągniętych kierunkowych efektów 

kształcenia z przedmiotów/modułów zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018 na 

poszczególnych kierunkach na podstawie raportów nauczyciela akademickiego – 

koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia z osiągnięcia efektów kształcenia i raportów 

nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia 

ogólnouczelnianego z osiągnięcia efektów kształcenia.  

Instytut  Kierunek/ Studia doktoranckie/ Studia 

podyplomowe 

Instytut Agronomii 

Gospodarka przestrzenna 

Rolnictwo 

Agronomia – IIIo  

Studia podyplomowe w zakresie architektury 

krajobrazu 

Instytut Bioinżynierii i Hodowli 

Zwierząt 

Bioinżynieria produkcji żywności 

Zootechnika  

Zootechnika – IIIo  

Instytut Biologii 

Analityka z diagnostyką molekularną 

Biologia 

Biologia sądowa  

Biologia – IIIo  

Instytut Nauk o Zdrowiu 

Dietetyka 

Gastronomia i hotelarstwo  

Pielęgniarstwo  

Ratownictwo medyczne 

Turystyka i rekreacja 
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Zbiorczy raport z osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach 

sporządzony na podstawie raportów Dyrektorów Instytutów  

Kierunek Profil kształcenia Forma studiów 
Poziom 

kształcenia 
Semestr 

Czy wszystkie  

efekty 

kształcenia 

określone dla 

modułów 

realizowanych 

w semestrze 

zimowym i 

letnim zostały 

osiągnięte  

Gospodarka 

przestrzenna 
ogólnoakademicki stacjonarne Io zimowy  

i letni 
tak 

Rolnictwo ogólnoakademicki stacjonarne 

niestacjonarne 

Io i IIo 

Io i IIo 

zimowy  

i letni 
tak 

Agronomia ogólnoakademicki stacjonarne IIIo zimowy  

i letni 
tak 

Studia 

Podyplomowe w 

zakresie 

Architektury 

Krajobrazu 

ogólnoakademicki niestacjonarne podyplomowe zimowy  

i letni 
tak 

Bioinżynieria 

produkcji 

żywności 

ogólnoakademicki stacjonarne 
Io  

 

zimowy  

i letni 
tak 

Zootechnika ogólnoakademicki stacjonarne 

niestacjonarne 

Io i IIo 

Io i IIo 

zimowy  

i letni 
tak 

Zootechnika ogólnoakademicki stacjonarne IIIo zimowy  

i letni 
tak 

Analityka  

z diagnostyką 

molekularną 

ogólnoakademicki stacjonarne Io zimowy  

i letni 
tak 

Biologia ogólnoakademicki stacjonarne Io i IIo zimowy  

i letni 
tak 

Biologia sądowa ogólnoakademicki stacjonarne Io  zimowy  

i letni 
tak 

Biologia ogólnoakademicki stacjonarne IIIo zimowy  

i letni 
tak 

Dietetyka ogólnoakademicki stacjonarne 

niestacjonarne 

Io i IIo 

Io i IIo 

zimowy  

i letni  

 

tak 

Gastronomia i 

hotelarstwo 
ogólnoakademicki stacjonarne Io  zimowy  

i letni 
tak 

Pielęgniarstwo praktyczny stacjonarne 

 

Io 

 

zimowy  

i letni 
tak 

Ratownictwo 

medyczne 
praktyczny stacjonarne 

niestacjonarne 

Io 

Io 

zimowy  

i letni 
tak 

Turystyka  

i rekreacja 
ogólnoakademicki stacjonarne Io zimowy  

i letni 
tak 
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Zbiorczy raport Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z analizy sylabusów 

i z podsumowania wyników oceny weryfikacji efektów kształcenia 

Kierunek 

Liczba 

analizowanych 

sylabusów   

Liczba 

analizowanych i 

weryfikowanych 

przedmiotów 

Poziom 

kształcenia 

Gospodarka przestrzenna 20 20 s. Io 

Rolnictwo 28 

14 

27 

13 

s. Io i IIo 

n. Io i IIo 

Agronomia 8 8 s. IIIo 

Studia podyplomowe w 

zakresie architektury 

krajobrazu 

9 10 
studia 

podyplomowe 

Bioinżynieria produkcji 

żywności 6 6 s. Io  

Zootechnika 17 

17 

14 

11 

s. Io i IIo 

n. Io i IIo 

Zootechnika 7 7 s. IIIo 

Analityka z diagnostyką 

molekularną 6 6 s. Io 

Biologia 10 10 s. Io i IIo 

Biologia sądowa 6 6 s. Io  

Biologia 4 4 s. IIIo 

Dietetyka 6 

3 

6 

3 

s. Io i IIo 

n. Io 

Gastronomia i hotelarstwo 6 6 s. Io 

Pielęgniarstwo 4 4 s. Io 

Ratownictwo medyczne 6 

2 

6 

2 

s. Io 

n. Io 

Turystyka i rekreacja 6 6 s. Io 

Razem 185 175  

 

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 zespoły ds. oceny efektów kształcenia z 

analizy sylabusów dokonały analizy sylabusów, które przedstawiają zakładane efekty 

kształcenia dla poszczególnych przedmiotów /modułów.  
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Analiza sylabusów na kierunku gospodarka przestrzenna 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Prof. Podstawy pośrednictwa i rzeczoznawstwa 

majątkowego 
nie 

Prof.  Taksacja i ubezpieczenia nieruchomości nie 

Dr hab.  Rysunek techniczny i planistyczny nie  

Dr Technologia informacyjna nie 

Dr Historia urbanistyki nie 

Dr Grafika inżynierska nie 

Dr hab. Kształtowanie terenów zieleni nie 

Dr Kształtowanie krajobrazu nie 

Dr hab.  Strategia rozwoju gminy nie 

Dr hab. Geodezja i kartografia nie 

Prof. Statystyka nie 

Prof. Ekologia krajobrazu nie 

Dr Metody prezentacji kartograficznej nie 

Dr Planowanie przestrzenne nie 

Dr Zasady projektowania nie 

Dr hab. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie 

Dr hab. Gospodarka odpadami nie 

Dr inż.  Podstawy planów miejscowych nie 

Dr hab.  Doradztwo w zagospodarowaniu przestrzennym nie 

Dr inż. Ocena i przeciwdziałanie chemizacji rolnictwa nie 

Zespół ds. oceny efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  oceniane sylabusy 

nie wymagają zmian.  

 

 

 

 

 



7 

 

Analiza sylabusów na kierunku rolnictwo 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Doradztwo w rolnictwie nie 

Dr System podatkowy nie 

Dr hab. Polityka rozwoju obszarów wiejskich nie 

Dr hab.  Hodowla roślin i nasiennictwo nie  

Dr hab.  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw nie 

Dr Gospodarka przestrzenna nie 

Dr inż.  Rysunek w projektowaniu nie 

Dr hab. Gleboznawstwo nie 

Dr hab. Ochrona własności intelektualnej nie 

Dr hab. Agrometeorologia nie 

Prof. Ochrona środowiska nie 

Prof. Ogólna uprawa roli i roślin nie 

Dr hab. Projektowanie terenów zieleni nie 

Dr hab. Melioracje rolne nie 

Dr hab. Technika rolnicza nie 

Dr hab. Fizjografia w architekturze  krajobrazu nie 

Dr hab. Ochrona roślin nie 

Dr hab. Biologiczne i chemiczne skutki chemizacji 

rolnictwa 

nie 

Prof. Odmianoznawstwo nie 

Dr hab. Normatywy w zakresie ochrony środowiska nie 

Dr hab. Ochrona gruntów i rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

nie 

Dr hab. Autoprezentacja nie 

Dr inż.  Polityka gospodarcza UE nie 

Dr inż. Eksploatacja maszyn rolniczych nie 

Dr inż. Informatyka w agrobiznesie nie 

Dr hab. Chemia rolna nie 
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Dr inż. Fundusze strukturalne nie 

Dr hab.  Rachunkowość przedsiębiorstw nie 

Dr hab.  Analiza i modelowanie procesów środowiskowych nie 

Dr hab.  Gospodarka ziemią nie 

Dr  Analiza instrumentalna nie 

Dr hab. Podstawy sztuki ogrodowej nie 

Dr hab.  Komunikacja społeczna nie 

Dr hab. Bioklimatologia w aspekcie OZE nie 

Dr hab. Botanika środowiskowa z elementami bioindykacji nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy 35 sylabusów stwierdził, 

że  analizowane i oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na studiach doktoranckich dyscyplina agronomia 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus wymaga 

zmian 

Prof. Technika i etyka pracy naukowej tak 

Dr hab. Dydaktyka ogólna tak 

Prof. Biogeochemia nie 

Prof. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

tak 

Prof. Użytki zielone w produkcji roślinnej tak 

Dr hab. Ekonomia tak 

Prof. Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin uprawnych tak 

Dr hab. Wykorzystanie technik multimedialnych w realizacji 

procesu dydaktycznego 

tak 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

analizowane i oceniane sylabusy  wymagają zmian. Dotyczą one poprawy bilansu punktów 

ECTS oraz  aktualizacji sylabusów w związku z  zmianą koordynatora przedmiotu. 

Analiza sylabusów na podyplomowych studiach w zakresie architektury krajobrazu  

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Prof. Podstawy uprawy roślin  nie 

Prof. Ekologia z elementami ekologii krajobrazu nie 
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Dr hab. Historia sztuki ogrodowej nie 

Dr Podstawy planowania przestrzennego nie 

Prof. Rośliny ozdobne tak 

Dr hab. Urządzenie i pielęgnacja terenów zieleni nie 

Prof. Projektowanie parków i ogrodów nie 

Dr Prawne aspekty projektowania architektury 

krajobrazu 

nie 

Dr Podstawy geoinformacji nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

spośród analizowanych i ocenianych sylabusów  jeden wymaga zmian (poprawa bilansu 

punktów ECTS). 

Analiza sylabusów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Prof. Żywienie a jakość produktów zwierzęcych nie 

Dr hab. Podstawy przetwórstwa produktów 

drobiarskich 

nie 

Dr hab. Bioaktywne składniki żywności nie 

Prof. Żywienie a jakość produktów zwierzęcych nie 

Dr hab. Podstawy przetwórstwa produktów 

drobiarskich 

nie 

Dr hab. Bioaktywne składniki żywności nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku zootechnika 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Mgr Język niemiecki nie 

Dr Mikrobiologia nie 

Dr hab. Marketing nie 

Dr hab. Towaroznawstwo surowców i produktów 

pochodzenia zwierzęcego 

nie 

Dr hab. Chów i hodowla owiec nie 
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Prof. Genetyka zwierząt nie 

Prof. Produkcja roślin na cele paszowe nie 

Prof. Podstawy chowu i hodowli koni nie 

Dr hab. /Dr Profesjonalna hodowla psów i kotów nie 

Dr hab. Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i 

przetwórstwem 

nie 

Dr hab. Hodowla i restytucja ginących gatunków zwierząt nie 

Prof. Planowanie i organizacja pracy hodowlanej nie 

Dr hab. Proekologiczne metody chowu zwierząt 

gospodarskich i wolno żyjących 

nie 

Dr hab. Zarządzanie fermą nie 

Dr hab.  Technologia produkcji drobiarskiej nie 

Dr hab. Hodowla zwierząt wolnożyjących nie 

Dr hab. Żywieniowe metody modyfikacji jakości produktów 

zwierzęcych 

nie 

Dr hab. Intensywna produkcja zwierzęca nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

analizowane i oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na studiach doktoranckich dyscyplina zootechnika 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Prof. Technika i etyka pracy zawodowej nie 

Dr hab. Chów ptactwa domowego nie 

Prof. Doświadczalnictwo rolnicze nie 

Dr hab. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć nie 

Dr hab. Behawior zwierząt gospodarskich nie 

Dr hab. Problemy wysokowydajnych stad bydła mlecznego nie 

Dr hab. Programy statystyczne nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

analizowane i oceniane sylabusy  nie wymagają zmian.  
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Analiza sylabusów na kierunku analityka z diagnostyką molekularną 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Diagnostyka środowiskowa nie 

Dr hab. Diagnostyka organizmów genetycznie 

modyfikowanych 

nie 

Dr Immunologia nie 

Dr hab. Mikrobiologia lekarska i środowiskowa nie 

Dr hab.  Techniki molekularne w diagnostyce nie 

Prof.  Analiza jakości produktów spożywczych nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku biologia 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Ochrona środowiska nie 

Dr hab. Bioindykacyjne metody oceny środowiska nie 

Dr hab. PROW, programy rolno- i wodno-

środowiskowe 

nie 

Prof.  Endokrynologia nie 

Dr Metody statystyczne w biologii nie 

Dr Bioinformatyka nie 

Dr hab.  Ekologia roślin nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku biologia sądowa 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Prof. Analiza chemiczna nie 

Dr hab. Botanika sądowa nie 

Dr hab. Anatomia człowieka nie 

Dr hab. Mikrobiologia sądowa nie 
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Dr Siedliskoznawstwo nie 

Dr Identyfikacja roślin chronionych  

i inwazyjnych 

nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na studiach doktoranckich dyscyplina biologia 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Dydaktyka biologii nie 

Dr Filozofia nie 

Dr hab. Biologia bakterii nie 

Prof. Bioróżnorodność, źródła i zagrożenia nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

analizowane i oceniane sylabusy  nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku dietetyka 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Ogólna technologia żywności nie 

Dr hab. Żywienie człowieka nie 

Dr hab. Toksykologia żywności nie 

Dr hab. Żywienie osób z grupy ryzyka nie 

Dr hab. Organizacja żywienia zbiorowego nie 

Dr Żywienie kliniczne nie 

Dr hab. Gastronomia specjalnego przeznaczenia nie 

Dr hab. Towaroznawstwo surowców zwierzęcych nie 

Dr Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku gastronomia i hotelarstwo 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Ekologia i ochrona środowiska. Ochrona 

przyrody 

nie 
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Dr hab. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności 

nie 

Dr Chemia ogólna i organiczna nie 

Dr hab. Wyposażenie technologiczne i elementy 

projektowania w gastronomii i hotelarstwie 

nie 

Dr hab. Podstawy turystyki nie 

Mgr Żywienie człowieka nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku pielęgniarstwo 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr Zdrowie publiczne nie 

Dr hab. Radiologia nie 

Dr Patologia nie 

Dr Badania fizykalne nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Analiza sylabusów na kierunku ratownictwo medyczne 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Prawo w ratownictwie medycznym nie 

Dr Metodyka nauczania PP i KPP nie 

Dr hab. Chirurgia nie 

Dr hab. Kwalifikowana pierwsza pomoc nie 

Dr MCR (ratownictwo zaawansowane) nie 

Dr LPR nie 

Dr MCR (techniki w ratownictwie) nie 

Dr Medycyna katastrof nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  
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Analiza sylabusów na kierunku turystyka i rekreacja 

Koordynator Analizowany przedmiot 
Czy sylabus 

wymaga zmian 

Dr hab. Historia architektury i sztuki nie 

Prof. Światowy rynek produktów żywnościowych nie 

Dr hab. Walory turystyczne obszarów wiejskich nie 

Dr hab. Ochrona przyrody nie 

Dr Zarządzanie nie 

Dr Zajęcia z przedsiębiorczości nie 

Zespół do analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia z analizy sylabusów stwierdził, że  

analizowane i oceniane sylabusy nie wymagają zmian.  

Po zakończeniu roku akademickiego 2017/2018 dokonano  podsumowania wyników oceny 

weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i 

egzaminacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich treści z efektami kształcenia dla 

przedmiotów/modułów oraz stopnia osiągnięcia efektów kształcenia dla tych 

przedmiotów/modułów. Zespoły nauczycieli akademickich do analizy i oceny weryfikacji 

efektów kształcenia  wskazane przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnych za 

prowadzenie kierunków studiów  poddali analizie i ocenie prace pisemne zaliczeniowe, 

projektowe i egzaminacyjne z wybranych przedmiotów na poszczególnych kierunkach 

studiów. Porównywano zagadnienia ujęte w pracach zaliczeniowych, projektowych i 

egzaminacyjnych z efektami kształcenia, określono prawidłowość weryfikacji efektów 

kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Podstawy pośrednictwa i rzeczoznawstwa 

majątkowego 

tak 

Prof.  Taksacja i ubezpieczenia nieruchomości tak 

Dr hab.  Rysunek techniczny i planistyczny tak 

Dr Technologia informacyjna tak 

Dr Historia urbanistyki tak 

Dr Grafika inżynierska tak 

Dr hab. Kształtowanie terenów zieleni tak 
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Dr Kształtowanie krajobrazu tak 

Dr hab.  Strategia rozwoju gminy tak 

Dr hab. Geodezja i kartografia tak 

Prof. Statystyka tak 

Prof. Ekologia krajobrazu tak 

Dr Metody prezentacji kartograficznej tak 

Dr Planowanie przestrzenne tak 

Dr Zasady projektowania tak 

Dr hab. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich tak 

Dr hab. Gospodarka odpadami tak 

Dr inż.  Podstawy planów miejscowych tak 

Dr hab.  Doradztwo w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

tak 

Dr inż. Ocena i przeciwdziałanie chemizacji 

rolnictwa 

tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano dwadzieścia przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku rolnictwo 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Ochrona środowiska  tak 

Dr hab. Agrometeorologia tak 

Dr hab. Ochrona własności intelektualnej tak 

Dr hab. Gleboznawstwo tak 

Dr inż. Rysunek w projektowaniu tak 

Dr inż. Gospodarka przestrzenna tak 

Dr inż. Hodowla roślin i nasiennictwo tak 

Dr inż. Polityka rozwoju obszarów wiejskich tak 

Dr hab. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa tak 



16 

 

Dr hab. Doradztwo w rolnictwie tak 

Dr inż.  System podatkowy tak 

Dr hab. Melioracje rolne tak 

Dr hab. Technika rolnicza tak 

Prof. Ogólna uprawa roli i roślin tak 

Dr hab. Fizjografia w architekturze krajobrazu tak 

Dr hab. Ochrona roślin tak 

Dr hab. Biologiczne i chemiczne skutki chemizacji 

rolnictwa 

tak 

Dr Analiza instrumentalna tak 

Dr hab. Gospodarka ziemią tak 

Dr hab. Analiza i modelowanie procesów 

środowiskowych 

tak 

Dr hab. Podstawy sztuki ogrodowej tak 

Prof. Odmianoznawstwo tak 

Dr hab. Projektowanie terenów zieleni tak 

Dr hab. Ochrona gruntów i rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

tak 

Dr inż. Polityka gospodarcza UE tak 

Dr hab. Normatywy w zakresie ochrony środowiska tak 

Dr hab. Autoprezentacja tak 

Dr inż.  Informatyka w agrobiznesie tak 

Dr inż. Eksploatacja maszyn rolniczych tak 

Dr hab. Chemia rolna tak 

Dr inż.  Fundusze strukturalne tak 

Dr hab. Botanika środowiskowa z elementami 

bioindykacji 

tak 

Dr hab. Bioklimatologia w aspekcie OZE tak 

Dr hab. Komunikacja społeczna tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano czterdzieści przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia była prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 
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Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich  

w dyscyplinie agronomia 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Technika i etyka pracy naukowej tak 

Dr hab. Dydaktyka ogólna tak 

Prof. Biogeochemia tak 

Prof. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia 

zajęć dydaktycznych 

tak 

Prof. Użytki zielone w produkcji roślinnej tak 

Dr hab. Ekonomia tak 

Prof. Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin 

uprawnych 

tak 

Dr hab. Wykorzystanie technik multimedialnych w 

realizacji procesu dydaktycznego 

tak 

 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano osiem przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na podyplomowych studiach   

w zakresie architektury krajobrazu 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Podstawy uprawy roślin  tak 

Prof. Ekologia z elementami ekologii krajobrazu tak 

Dr hab. Historia sztuki ogrodowej tak 

Dr Podstawy planowania przestrzennego tak 

Prof. Rośliny ozdobne tak 

Dr hab. Urządzenie i pielęgnacja terenów zieleni tak 

Prof. Projektowanie parków i ogrodów tak 
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Dr Prawne aspekty projektowania architektury 

krajobrazu 

tak 

Dr Podstawy geoinformacji tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano dziewięć przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku 

bioinżynieria produkcji żywności 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Bioocena żywności z elementami tokologii 

żywności 

tak 

Dr hab. Podstawy przetwórstwa żywności od małych 

przeżuwaczy 

tak 

Dr hab. Podstawy przetwórstwa mięsa wieprzowego tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano trzy przedmioty. Stwierdzono, że 

weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku zootechnika 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Biofizyka tak 

Dr Higiena i dobrostan zwierząt tak 

Dr hab. Chów i hodowla kóz tak 

Dr hab. Zwierzęta w agroturystyce tak 

Dr hab. Technologia produkcji ryb stawowych tak 

Dr hab. Optymalizacja produkcji wieprzowiny tak 

Dr Pszczelarstwo tak 

Dr hab. Zarządzanie fermą zwierzęcą tak 

Dr hab. Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego tak 
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Prof. Planowanie i organizacja pracy hodowlanej tak 

Dr hab. Surowce drobiarskie i możliwości ich 

wykorzystania 

tak 

Prof. Biotechniki rozrodu tak 

Dr hab. Intensywna produkcja zwierzęca tak 

Dr hab. Żywieniowe metody modyfikacji jakości 

produkcji zwierzęcej 

tak 

Dr hab. Anatomia zwierząt tak 

Dr Ekonomika produkcji zwierząt tak 

Dr hab. Zoologia z ekologią tak 

Dr hab. Agroenergetyka tak 

Dr hab. Przetwórstwo surowców zwierzęcych w 

ramach działalności rolniczej 

tak 

Dr Optymalizacja produkcji wieprzowiny tak 

Dr hab. Zarządzanie fermą zwierzęcą tak 

Dr inż. Rekreacja konna tak 

Dr hab. Produkty roślinne dla zdrowia i urody tak 

Dr hab. Wybrane elementy produkcji mleka tak 

Prof. Żywienie a jakość produktów zwierzęcych tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano dwadzieścia trzy przedmioty. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich  

dyscyplina zootechnika 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Technika i etyka pracy zawodowej tak 

Prof. Genomika i proteomika tak 

Dr hab. Wykorzystanie technik multimedialnych i 

audiowizualnych 

tak 

Dr hab. Diagnostyka jakości mięsa tak 
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Dr hab. Behawior zwierząt gospodarskich tak 

Dr hab. Problemy wysokowydajnych stad bydła 

mlecznego 

tak 

Dr hab. Programy statystyczne tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano siedem przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku analityka z diagnostyką 

molekularną 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Diagnostyka środowiskowa tak 

Dr hab. Diagnostyka organizmów genetycznie 

modyfikowanych 

tak 

Dr Immunologia tak 

Dr hab. Mikrobiologia lekarska i środowiskowa tak 

Dr hab.  Techniki molekularne w diagnostyce tak 

Prof.  Analiza jakości produktów spożywczych tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano sześć przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku biologia 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Ochrona środowiska tak 

Dr hab. Bioindykacyjne metody oceny środowiska tak 

Dr hab. PROW, programy rolno- i wodno-

środowiskowe 

tak 

Prof.  Endokrynologia tak 

Dr Metody statystyczne w biologii tak 

Dr Bioinformatyka tak 
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Dr hab. Ekologia roślin tak 

Dr Bioróżnorodność tak 

Dr Waloryzacja środowisk wodnych tak 

Dr Fizjologia roślin tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano dziesięć przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku biologia sądowa 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Prof. Analiza chemiczna tak 

Dr hab. Botanika sądowa tak 

Dr hab. Anatomia człowieka tak 

Dr hab. Mikrobiologia sądowa tak 

Dr Siedliskoznawstwo tak 

Dr Identyfikacja roślin chronionych  

i inwazyjnych 

tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano sześć przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia była prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich  

dyscyplina biologia 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Dydaktyka biologii tak 

Dr Filozofia tak 

Dr hab. Biologia bakterii tak 

Prof. Bioróżnorodność, źródła i zagrożenia tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano trzy przedmioty. Stwierdzono, że 

weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 
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Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku dietetyka 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Ogólna technologia żywności tak 

Dr hab. Żywienie człowieka tak 

Dr hab. Toksykologia żywności tak 

Dr hab. Żywienie osób z grupy ryzyka tak 

Dr hab. Organizacja żywienia zbiorowego tak 

Dr Żywienie kliniczne tak 

Dr hab. Gastronomia specjalnego przeznaczenia tak 

Dr hab. Towaroznawstwo surowców zwierzęcych tak 

Dr Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano dziesięć przedmiotów. 

Stwierdzono, że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz 

innych zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na gastronomia i hotelarstwo 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Ekologia i ochrona środowiska. Ochrona 

przyrody 

tak 

Dr hab. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności 

tak 

Dr Chemia ogólna i organiczna tak 

Dr hab. Wyposażenie technologiczne i elementy 

projektowania w gastronomii i hotelarstwie 

tak 

Dr hab. Podstawy turystyki tak 

Mgr Żywienie człowieka tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano sześć przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 
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Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na pielęgniarstwo 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr Genetyka tak 

Prof. Fizjologia tak 

Dr Podstawowa opieka zdrowotna tak 

Dr Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano cztery przedmioty. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Prawo w ratownictwie medycznym tak 

Dr Metodyka nauczania PP i KPP tak 

Dr hab. Chirurgia tak 

Dr hab. Kwalifikowana pierwsza pomoc tak 

Dr MCR (ratownictwo zaawansowane) tak 

Dr LPR tak 

Dr MCR (techniki w ratownictwie) tak 

Dr Medycyna katastrof tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano osiem przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Analiza i ocena weryfikacji efektów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja 

Koordynator  Analizowany przedmiot  

Czy weryfikacja 

efektów 

kształcenia jest 

prawidłowa 

Dr hab. Historia architektury i sztuki tak 
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Prof. Światowy rynek produktów żywnościowych tak 

Dr hab. Walory turystyczne obszarów wiejskich tak 

Dr hab. Ochrona przyrody tak 

Dr Zarządzanie tak 

Dr Zajęcia z przedsiębiorczości tak 

Analizie i ocenie weryfikacji efektów kształcenia poddano sześć przedmiotów. Stwierdzono, 

że weryfikacja efektów kształcenia jest prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz innych zmian 

dotyczących weryfikacji efektów kształcenia. 

Podsumowanie 

Weryfikację efektów kształcenia poprzedzono analizą sylabusów, które przedstawiają 

zakładane efekty kształcenia dla poszczególnych przedmiotów /modułów. Zespoły ds. oceny 

efektów kształcenia i analizy sylabusów powołane na poszczególnych kierunkach studiów na 

Wydziale Przyrodniczym dokonały analizy wybranych sylabusów, które były wcześniej  

poddane analizie przez koordynatorów przedmiotów/modułów. 

W ocenianych sylabusach spełniono wymóg sprawdzalności efektów kształcenia. Wszystkie 

efekty zostały sformułowane i zweryfikowane w zrozumiały sposób. We wszystkich 

sylabusach w sposób jednoznaczny określono formy i warunki zaliczania przedmiotów oraz 

wskazano właściwą literaturę. Kierunkowe efekty kształcenia były  realizowane zgodnie z ich 

opisem na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Przyrodniczym. Analizowane 

sylabusy nie wymagają zmian z wyjątkiem siedmiu sylabusów z IIIo w dyscyplinie 

agronomia. Dotyczą one poprawy bilansu punktów ECTS oraz  aktualizacji sylabusów w 

związku z  zmianą koordynatora przedmiotu. 

Kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych  w roku akademickim 2017/2018 zostały osiągnięte i poddane weryfikacji. W 

roku akademickim 2017/2018 dokonano  weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do 

prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich 

treści z efektami kształcenia dla przedmiotów/modułów oraz stopnia osiągnięcia efektów 

kształcenia dla tych przedmiotów/modułów. Zespoły nauczycieli akademickich wskazane 

przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnych za prowadzenie kierunków studiów i studiów 

podyplomowych oraz Kierowników studiów doktoranckich na kierunkach studiów 

doktoranckich w każdym semestrze poddali analizie i ocenie weryfikacji prace pisemne 

zaliczeniowe, projektowe i egzaminacyjne z wybranych przedmiotów na poszczególnych 

kierunkach studiów. Porównywano zagadnienia ujęte w pracach zaliczeniowych, 

projektowych i egzaminacyjnych z efektami kształcenia, określono poziom osiągnięcia przez 

studentów efektów kształcenia. Stwierdzono, że zagadnienia w ocenianych pracach wiązały 

się z efektami kształcenia, kryteria oceny oraz sposób oceny były właściwe. Weryfikacja 

efektów kształcenia była prawidłowa. Nie zgłoszono uwag oraz zmian dotyczących 

weryfikacji efektów kształcenia. Planowane działania i zalecenia na rok akademicki 

2018/2019 w celu doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia dotyczące analizy 

sylabusów i oceny efektów kształcenia: 
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 Zespoły ds. oceny efektów kształcenia i analizy sylabusów powinny dokonywać 

analizy wybranych sylabusów przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 Należy dokonać poprawy siedmiu sylabusów IIIo dyscyplina agronomia. 

 Należy na bieżąco prowadzić analizę sylabusów i ocenę weryfikacji efektów 

kształcenia na wszystkich kierunkach i stopniach studiów oraz na studiach 

podyplomowych. 

                                                                                   

                                                                                        Przewodnicząca 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

Dr hab. inż. Barbara Symanowicz prof. nzw. UPH  

 


