
 

 

Dziekan 
Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

 
prof. dr hab.  Marek Gugała 
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DECYZJA Nr 16/2021 

DZIEKANA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII  
i NAUK O ZWIERZĘTACH 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 29 października 2021 roku 

 
w sprawie powołania zespołu ds. jakości kształcenia  

na kadencję 2020-2024 
 

 

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 5 Statutu UPH, w związku z § 18 Regulaminu 

organizacyjnego UPH, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 114/2021 z dnia 28 

września 2021 r.: 

1. Powołuję Zespół ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024 w następującym 

składzie: 

1) dr hab. inż. Andrzej Wysokiński – przewodniczący; 

2) dr hab. inż. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa – 

członek; 

3) dr hab. inż. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki  

i Rybactwa – członek; 

4) dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan – członek; 

5) dr hab. inż. Roman Niedziółka – członek 

6) dr hab. inż. Halina Sieczkowska – członek; 

7) mgr inż. Ilona Strączek, przedstawiciel doktorantów – członek; 

8) Angelika Kozaczyńska, przedstawiciel studentów – członek. 

2. Zespół ds. jakości kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia  

i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, w oparciu o obowiązujące przepisy, 

w szczególności poprzez:  

1) wdrażanie i koordynację funkcjonowania procedur jakości kształcenia, 

obowiązujących na uczelni oraz przedkładanie dziekanowi informacji w tym 

zakresie; 



2) modyfikację systemu jakości kształcenia w świetle zmieniających się przepisów 

i potrzeb rynku pracy, w tym przedkładanie dziekanowi propozycji zmian, 

zgłaszanych przez interesariuszy wewnętrznych (studenci, nauczyciele 

akademiccy) oraz przez interesariuszy zewnętrznych (otoczenie społeczno-

gospodarcze, absolwenci); 

3) opiniowanie wniosków dotyczących tworzenia kierunków studiów, studiów 

podyplomowych oraz innych form kształcenia planowanych do utworzenia na 

wydziale; 

4) opiniowanie zmian w programach studiów, studiów podyplomowych oraz innych 

formach kształcenia prowadzonych na wydziale oraz przedkładanie propozycji tych 

zmian; 

5) monitorowanie i weryfikację osiągania zamierzonych efektów uczenia się 

przyjętych dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem 

a) analizy założonych efektów uczenia się, celów kształcenia i sylwetki 

absolwenta, 

b) oceny form i metod weryfikowania efektów uczenia się dla każdego 

przedmiotu, 

c) analizy programu studiów pod względem możliwości zrealizowania założonych 

efektów uczenia się, 

d) analizy programu praktyk i oceny uzyskanych efektów uczenia się, 

e) analizy poprawności wyceny punktów ECTS, 

f) oceny jakości prac dyplomowych, 

g) analizy zakresu i formy egzaminu dyplomowego pod względem możliwości 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

6) dokonywanie analizy oceny zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem: 

a) analizy wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów oraz 

absolwentów, 

b) analizy protokołów z hospitacji zajęć dydaktycznych. 

7) monitorowanie stopnia umiędzynarodowienia kierunków studiów, w tym oferty  

w językach obcych, 

8) przygotowywanie sprawozdań z funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia na Wydziale oraz opracowywanie raportów 

rocznych.  

 

 



3. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący. Do jego zadań w szczególności należy: 

1) zwoływanie posiedzeń zespołu; 

2) przewodniczenie obradom zespołu; 

3) przedkładanie w imieniu zespołu informacji na temat propozycji zmian  

w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, 

4) przedkładanie w imieniu zespołu sprawozdań rocznych  

z działalności oraz raportów z funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia na Wydziale. 

4. Przewodniczący zespołu może zapraszać do udziału w pracach zespołu inne osoby 

niebędące członkami zespołu. 

5. Uchyla się decyzję Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk  

o Zwierzętach z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. jakości 

kształcenia oraz decyzję nr 14/2020 Dziekana Wydziału Agrobioinzynierii i Nauk  

o Zwierzętach z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny 

jakości kształcenia. 

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

     DZIEKAN 

 

               prof. dr hab. Marek Gugała 
 
 


