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Informacja o wizytacji   i jej przebiegu 

 

Ocena instytucjonalna na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego 

odbyła się z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 

określonego przez Komisję na rok akademicki 2013/2014. Ocena instytucjonalna na 

Wydziale została przeprowadzona po raz pierwszy.  

 Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi i procedurą dotyczącą ocen instytucjonalnych dokonywanych przez Polską 

Komisję Akredytacyjną. Raport Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie 

przedłożonego przez Uczelnię Raportu Samooceny, a także dokumentacji przedstawionej w 

toku wizytacji, oceny zaplecza naukowo-dydaktycznego, jak również spotkań i rozmów 

przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału oraz pozostałymi interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 Przed wizytacją członkowie Zespołu Oceniającego zapoznali się z Raportem 

Samooceny przekazanym przez Władze Uczelni i raportami z dotychczasowych ocen 

kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Podczas pierwszego spotkania Zespołu 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 
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ostatecznie zweryfikowano harmonogram wizytacji oraz przydział zadań dla ekspertów. 

Członkowie ZO wymienili także uwagi na temat dostarczonej dokumentacji. 

Wizytacja w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła się spotkaniem z Władzami 

Uczelni oraz Wydziału. Podczas spotkania Przewodniczący ZO przedstawił cel wizyty, zakres 

spraw będących przedmiotem oceny przez poszczególnych członków Zespołu oraz ich rolę w 

dokonywanej ocenie. Wizytacja przebiegła zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

W trakcie wizytacji ZO odbył spotkania z interesariuszami wewnętrznymi: studentami 

studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, doktorantami, pracownikami naukowo-

dydaktycznymi i administracyjnymi, a także z interesariuszami zewnętrznymi: pracodawcami, 

reprezentującymi otoczenie społeczno-gospodarcze ocenianej Jednostki. Odbyły się też 

spotkania z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, z osobami odpowiedzialnymi za 

funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, oraz indywidualne 

spotkania z Dziekanem, Prodziekanami, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 

kierunków studiów, badania naukowe, praktyki, przedstawicielami Samorządu Studentów 

oraz Doktorantów. Przeprowadzono wizytację bazy dydaktycznej WBiNoZ wykorzystywanej 

w procesie dydaktycznym. Eksperci ZO przeprowadzili szereg dyskusji na temat informacji 

uzyskanych podczas wizytacji. Pozostały czas poświęcono na pracę własną członków 

Zespołu, przegląd dokumentacji itp. Przed zakończeniem wizyty dokonano wstępnego 

podsumowania jej wyników, sformułowano uwagi i zalecenia, o których Przewodniczący 

Zespołu poinformował władze Uczelni oraz Wydziału na spotkaniach podsumowujących. 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 

1. Strategia określona przez jednostkę
1
 

 

1) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jednym z 

pierwszych europejskich uniwersytetów. Jego wielowiekowa tradycja i niezmiennie wysoka 

pozycja oraz prestiż zarówno w kraju jak i w Europie stanowią bardzo dobrą podstawę, na 

której opiera się misja Uczelni. Historyczne dziedzictwo podkreślone jest w tekście Misji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie m.in. zapisano: „Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem 

                                                           

1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w statucie Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 



  
 
 

 3 

naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o 

uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest 

ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej”. 

 Misja i strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawarte są w dokumencie 

Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętym Uchwałą Senatu UJ nr 

34/VI/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. „W sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007” i dwukrotnie nowelizowanym Uchwałami Senatu nr 

53/VI/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz nr 85/6/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

Podstawowe strategiczne kierunki działania Uczelni określone w tym dokumencie, to: (i) 

umocnienie wysokiej pozycji UJ w Polsce i Europie poprzez ciągłe doskonalenie jakości 

dydaktyki, w tym oferty skierowanej do studentów zagranicznych, (ii) ciągły rozwój 

działalności naukowo-badawczej we współpracy z najlepszymi światowymi ośrodkami 

naukowymi, (iii) aktywność społeczności akademickiej w staraniach o uzyskiwanie środków 

finansowych na badania, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, (iv) rozszerzanie grona 

wybitnych nauczycieli akademickich i ścisłe powiązanie rozwoju kadry z priorytetami 

dydaktycznymi i badawczymi Uczelni, (v) promowanie prac badawczo-rozwojowych, które 

powinny służyć polskiej gospodarce. 

 Do tych podstawowych celów strategicznych Uczelni nawiązuje wprost dokument 

Misja i Strategia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na lata 2013-2016 przyjęty jednomyślnie 

przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 r. Misja Wydziału, podobnie 

jak misja Uczelni, wynika „…z najlepszych tradycji uniwersyteckich połączonych z 

nowoczesnością prowadzonych badań i nauczania jak również otwartością na wyzwania 

przyszłości”. Ambitnym celem Jednostki sformułowanym w jej misji jest stanie się  

„prekursorem innowacyjnych rozwiązań w kształceniu społeczeństwa informacyjno-

komunikacyjnego” i tym samym „przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju”. Jako cele strategiczne na lata 2013-2016 Wydział przyjął m. in.: (i) 

dbałość o wysoką jakość badań naukowych, (ii) pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, 

(iii) rozwój infrastruktury badawczej, (iv) rozwój młodej kadry, (v) współpracę z wiodącymi 

krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, (vi) działania na rzecz społeczności 

lokalnej i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, (vii) wdrażanie zdalnego nauczania, (viii) 

internacjonalizację kształcenia poprzez zwiększenie oferty kursów w języku angielskim, (ix) 

działania prowadzące do optymalizacji zatrudnienia i wzrostu sprawności instytucjonalnej, (x) 
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wzmacnianie pozycji liderów innowacyjności. Postępy w realizacji przyjętej strategii rozwoju 

WBiNoZ UJ będą oceniane co dwa lata przez Kolegium Dziekańsko-Dyrektorskie. 

 Strategia rozwoju Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego jest 

więc w pełni zbieżna z misją i strategią Uczelni, a zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 

stanowi jeden z priorytetów polityki Jednostki, określonych na najbliższe lata.   

2) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ został utworzony w roku 1952, ma więc już 

ponadsześćdziesięcioletnią tradycję w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej i 

dydaktycznej w obszarze szeroko pojętych nauk o środowisku (biologia, geografia, geologia, 

ochrona środowiska). To szerokie spektrum działalności naukowej i dydaktycznej 

utrzymywane jest w Jednostce do chwili obecnej. W skład WBiNoZ UJ aktualnie wchodzą 

Instytuty: Botaniki, Nauk Geologicznych, Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Nauk o 

Środowisku, Zoologii, oraz Wydziałowe Centrum Dydaktyki i Ogród Botaniczny. 

Realizowana koncepcja kształcenia opiera się na szerokiej, reprezentującej bardzo wysoki 

poziom naukowy kadrze naukowo-dydaktycznej reprezentującej obszar nauk przyrodniczych 

w dziedzinach: nauki biologiczne (biologia, ekologia, ochrona środowiska) oraz nauki o 

Ziemi (geografia, geologia). Pozwala to na stworzenie szerokiej oferty dydaktycznej 

obejmującej obecnie aż 5 kierunków studiów I i II stopnia - Biologia, Neurobiologia, Biologia 

i Geologia (ze specjalnością Ochrona Przyrody), Biologia i Geografia, Geografia, Geologia, a 

także studia podyplomowe „Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS” oraz studia 

doktoranckie (Biologia, Ekologia, Geografia, Geologia). Na wszystkich kierunkach i 

poziomach studiów, zgodnie z zapisami zawartymi w strategii Jednostki, realizowane są 

wysokie międzynarodowe standardy nauczania w doskonale wyposażonych salach 

wykładowych i laboratoriach, zapewniony jest też dostęp studentów do nowoczesnej 

aparatury badawczej i ich udział w realizowanych badaniach naukowych; część zajęć 

prowadzona jest obligatoryjnie w języku angielskim. Podstawą wysokiej jakości kształcenia, 

oprócz bardzo dobrego wyposażenia pracowni w wysokiej jakości aparaturę badawczą, jest 

dorobek naukowy kadry dydaktycznej świadczący o nowatorskim charakterze badań 

prowadzonych na Wydziale oraz umożliwiający przekazywanie studentom najnowszych 

osiągnięć nauki polskiej i światowej. Koncepcja kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o 

Ziemi UJ wpisuje się więc doskonale w realizację zapisanych celów strategicznych, jest też 

zgodna z misją Jednostki poprzez dbałość o poszanowanie dla tradycji oraz budowanie 

przestrzeni edukacyjnej w oparciu o aktualnie obowiązujące najwyższe standardy 

międzynarodowe. 
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 Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, iż przedstawiciele doktorantów i 

studentów nie wchodzili w skład zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Wydziału 

Biologii i Nauk o Ziemi na lata 2013-2016, jednak ich przedstawiciele zasiadający w Radzie 

Wydziału mieli możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu i uczestniczenia w 

głosowaniu nad jego przyjęciem. Należy tu także zauważyć, że w ww. Strategii uwzględniono 

tematykę związaną z koncepcją kształcenia doktorantów. Obejmuje ona m.in. premiowanie 

publikowania w czasopismach o wysokim współczynniku IF (nagrody pieniężne, wyróżnienia 

dyplomy). 

3) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, posiada ogromny potencjał naukowy i dydaktyczny oraz wysoko 

wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich. Wszystko to sprawia, że  od wielu lat 

zajmuje on czołowe miejsca w rozmaitych rankingach na krajowym rynku edukacyjnym . W 

wyniku ostatniej oceny parametrycznej jednostek, przeprowadzonej w roku 2013, WBiNoZ 

otrzymał bardzo wysoką kategorię A. Wysoka pozycja WBiNoZ UJ na rynku edukacyjnym w 

regionie i kraju osiągana jest poprzez dynamiczny rozwój badań naukowych oraz ciągłe 

doskonalenie oferty dydaktycznej i dostosowywanie jej do zmieniających się warunków 

społeczno-ekonomicznych i aktualnych potrzeb rynku pracy. Strategia rozwoju Wydziału 

wskazuje, że w sposób prawidłowy łączy on jakość kształcenia ze ścisłym powiązaniem 

procesu kształcenia z prowadzeniem badań naukowych na jak najwyższym poziomie, 

mobilnością kadry i rozwojem współpracy międzynarodowej oraz  dostosowaniem kierunków 

studiów do swojego potencjału kadrowego i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczące rozwoju Wydziału i osiągnięcia z nimi związane 

mają korzystny wpływ na podnoszenie jakości  kształcenia. Wysokiej jakości badania 

naukowe prowadzone są przez nauczycieli akademickich reprezentujących różne dyscypliny 

nauk biologicznych i nauk o Ziemi. Badania te są realizowane w oparciu o nowoczesny 

warsztat naukowy i doskonale wyposażone pracownie i laboratoria. Wydział kształci kadrę o 

wysokich kwalifikacjach, wszechstronnie przygotowaną do różnorodnej aktywności 

zawodowej i cenioną na rynku pracy. Wydział wspiera organizacyjnie i finansowo młodych 

pracowników i doktorantów poprzez przekazywanie wypracowanych środków własnych na 

stypendia dla doktorantów i dofinansowywanie ich pilotażowych projektów badawczych.  

Mając na uwadze szeroko rozumianą wymianę myśli naukowej Wydział wspiera 

uczestnictwo pracowników w międzynarodowych i krajowych konferencjach i zjazdach 

naukowych oraz premiuje ich udział w międzynarodowych i krajowych projektach i grantach 
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badawczych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ jest  rozpoznawalnym ośrodkiem 

naukowo-badawczym nie tylko w regionie ale i w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. 

Ugruntowaniu pozycji Wydziału na rynku edukacyjnym służyć ma dalszy rozwój  współpracy 

z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym wymiana kadry i 

studentów, zapraszanie wybitnych naukowców – Visiting Professors oraz  zwiększenie 

kursów w języku angielskim i promowanie nowych kierunków w języku angielskim. 

Wysoka jakość kształcenia powoduje, że kandydaci na studia w ocenianej Jednostce 

rekrutują się nie tylko spośród mieszkańców Krakowa i południowej Polski, ale też z innych, 

odległych od Krakowa, regionów kraju, a także z zagranicy. Dobre przygotowanie 

absolwentów Wydziału do późniejszej pracy zawodowej oraz ich wysoką wartość 

(konkurencyjność) na rynku pracy podkreślali obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym 

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. 

4) W misji i strategii WBiNoZ UJ podkreśla się m.in. znaczenie ścisłych kontaktów z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez budowanie i utrzymywanie wysokiej jakości 

kultury kształcenia i dostosowywanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy 

kształtowanych aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną regionu i kraju.  

Za utrzymywanie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym Wydziale 

odpowiada powołany po raz pierwszy w kwietniu 2010 r. Wydziałowy Zespół Doskonalenia 

Jakości Kształcenia. Z kolei, Wydziałowy Zespół ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia 

analizuje informacje z wszystkich raportów opracowanych przez Zespoły ds. Ewaluacji 

Efektów Kształcenia przypisane do każdego z prowadzonych kierunków studiów. W skład 

Zespołu Wydziałowego wchodzą: Prodziekan ds. Studenckich, zastępcy Dyrektorów 

Instytutów oraz Kierownik Studiów kierunku Neurobiologia, a także przedstawiciele 

pozostałych grup interesariuszy wewnętrznych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Z 

kolei, w skład każdego Zespołu kierunkowego wchodzą przedstawiciele wszystkich grup 

interesariuszy wewnętrznych, t. j. nauczycieli akademickich, pracowników administracji i 

inżynieryjno-technicznych, studentów i doktorantów, a także przedstawiciele pracodawców w 

liczbie od 1 do 3 osób w każdym Zespole. Do zadań Zespołów ds. Ewaluacji Efektów 

Kształcenia należą m.in.: (i) sporządzanie raportów oceny jakości praktyk oraz analizy 

zakładanych i uzyskanych w ich wyniku efektów kształcenia, (ii) sporządzanie raportów 

wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów, (iii) sporządzanie raportów 

oceny zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzeniu programu kształcenia, (iv) 

sporządzanie raportów z analizy zgodności programu kształcenia z potrzebami rynku pracy.  
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Należy podkreślić, że aktywna jest również nieformalna współpraca oparta na relacjach 

interpersonalnych między Władzami i pracownikami Wydziału a interesariuszami 

zewnętrznymi, a dzięki ich opiniom modyfikowane są treści programowe w taki sposób, aby 

uwzględniały potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Dobrym obyczajem jest też 

bezpośrednie zwracanie się do potencjalnych pracodawców mogących zatrudniać 

absolwentów Wydziału o wyrażanie opinii na temat umiejętności, wiedzy i kompetencji 

społecznych, którymi powinni charakteryzować się studenci kończący edukację i wchodzący 

na rynek pracy. Analiza tych opinii, wyrażanych w formie pisemnej (np. ankiety), stanowi 

ważny element wspomagający proces doskonalenia programu kształcenia w ocenianej 

Jednostce. 

W samym procesie tworzenia i zatwierdzania misji oraz strategii rozwoju Jednostki 

przedstawiciele rynku pracy nie brali bezpośredniego udziału. Jednak wielowiekowe tradycje 

Uczelni i aktywne jej uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym regionu i kraju, 

pozwoliły na wypracowanie silnych relacji z podmiotami otoczenia społeczno-

gospodarczego, w tym z potencjalnymi pracodawcami. Dzięki tym więziom uczestniczą oni 

pośrednio w rozwoju Uczelni i Jednostki, artykułując swoje potrzeby w zakresie nauki i 

dydaktyki, rewidując efekty w tych obszarach poprzez między innymi zatrudnianie 

absolwentów, praktyki studenckie, wspólne przedsięwzięcia na płaszczyźnie naukowej i 

gospodarczej i wiele innych aktywności oraz relacji. Właśnie m.in. poprzez kontakt z 

przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych Jednostka monitoruje (choć na razie nie jest to 

działanie systemowe) istniejące plany i programy studiów, wprowadzając modyfikacje 

zgodne z ich opiniami.  

Podsumowując, w oparciu o Raport Samooceny oraz materiały i informacje uzyskane 

podczas wizytacji oraz wnioski ze spotkań z pracodawcami można uznać, że interesariusze 

wewnętrzni i zewnętrzni są aktywnie włączani w proces budowania kultury jakości 

kształcenia, są włączani również w proces realizacji zadań strategicznych, jednak w sam 

proces formułowania strategii Jednostki włączeni nie byli. W grupie interesariuszy 

zewnętrznych uczestniczących aktywnie w procesie kształtowania oferty edukacyjnej 

Jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia brakuje też wyraźnej 

identyfikacji absolwentów Wydziału. Warto rozważyć intensyfikację takiej współpracy, 

bowiem jest to grupa interesariuszy najlepiej rozumiejących specyfikę Wydziału i mogących 

stać się jego dobrymi reprezentantami w otoczeniu zewnętrznym. 
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Tabela nr 1  Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce 

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

 

Liczba słuchaczy studiów 

podyplomowych 

uczelni jednostki uczelni jednostki uczelni jednostki 

studia stacjonarne 

31499 1984 2806 303 

stan na 

31.12.2013 r. 

0 31  

stan na 

31.12.2013 r. 

studia niestacjonarne 

9319 172 414 0 2395 

stan na 

31.12.2013 r. 

0 

RAZEM: 40818 2156 3220 303 

stan na 

31.12.2013 r. 

2395 

stan na 

31.12.2013 r. 

31 

stan na 

31.12.2013 r. 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego:
2
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Strategia rozwoju Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego jest w 

pełni zbieżna z misją i strategią Uczelni i oparta jest na poszanowaniu jej wielowiekowej 

tradycji i historycznego dziedzictwa. W szczególności strategia ta uwzględnia politykę 

zapewniania najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych na międzynarodowym 

poziomie prowadzonych w ocenianej Jednostce.  

2) Koncepcja kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ wpisuje się doskonale w 

realizację zapisanych celów strategicznych, jest też zgodna z misją Jednostki poprzez 

budowanie przestrzeni edukacyjnej w oparciu o aktualnie obowiązujące najwyższe standardy 

międzynarodowe. Strategia Rozwoju Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na lata 2013-2016 

uwzględnia tematykę związaną z koncepcją kształcenia doktorantów. Na podkreślenie 

zasługuje bardzo szeroka i atrakcyjna oferta dydaktyczna Wydziału znajdująca pełne pokrycie 

w kompetencjach kadry naukowo-dydaktycznej i realizowanej problematyce badawczej. 

3) Jednostka prawidłowo identyfikuje swoją wysoką pozycję i ważną rolę na rynku 

edukacyjnym osiągane poprzez dynamiczny rozwój badań naukowych oraz ciągłe 

                                                           

2
 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
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doskonalenie oferty dydaktycznej i dostosowywanie jej do zmieniających się warunków 

społeczno-ekonomicznych, a także do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

4) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty 

edukacyjnej Jednostki poprzez uczestniczenie w pracach ciał kolegialnych zajmujących się 

doskonaleniem oferty dydaktycznej oraz budowaniem wysokiej jakości kultury kształcenia. 

Obok udziału o charakterze formalnym, interesariusze zewnętrzni angażują się w proces 

doskonalenia jakości kształcenia poprzez częste kontakty nieformalne z przedstawicielami 

ocenianej Jednostki. 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1) W Uniwersytecie Jagiellońskim podstawę wdrażania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią Uchwała nr 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 

2010 r. „W sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim” oraz Zarządzenie nr 36 Rektora UJ z dnia 8 

czerwca 2010 r. „W sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia”. 

 Zarządzenie nr 36 Rektora UJ określa Strukturę Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. Strukturę tą tworzą: 

1. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki, który razem ze Stałą Senacką Komisją ds. 

Nauczania oraz Stałą Rektorską Komisją ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego jest odpowiedzialny za opracowanie polityki doskonalenia jakości 

kształcenia, 

2. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania, 

3. Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 

4. Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, 

5. Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia, 

6. Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia działające w jednostkach pozawydziałowych, 

międzywydziałowych i wspólnych uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną, 

7. Sekcja ds. Analiz Jakości Kształcenia, która zapewnia obsługę administracyjno-biurową Systemu 

oraz wykonuje zadania organizacyjno-analityczne związane z gromadzeniem i opracowaniem 

danych dotyczących różnych aspektów procesu kształcenia, a także prowadzi działalność 

informacyjno-promocyjną. 

Kluczową rolę w systemie pełnią zespoły doskonalenia jakości kształcenia tj. 

Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowe Zespoły 

Doskonalenia Jakości Kształcenia i Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia działające w 

jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych Uczelni, prowadzących 

działalność dydaktyczną. 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w UJ jest systemem 

zdecentralizowanym, w którym za tworzenie i funkcjonowanie systemów zapewniania jakości 

odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. Na szczeblu uczelnianym 
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tworzone są ogólnouczelnianie założenia i podstawy strukturalne. Specyfiką Uczelni jest 

kultywowanie tradycji akademickich i kultury jakości, wynikającej z dotychczasowych 

wieloletnich osiągnięć poszczególnych wydziałów. Dlatego wydziałom pozostawiono dużo 

swobody w tworzeniu rozwiązań systemowych.  

Na poziomie Uczelni kluczową rolę odgrywa Uczelniany Zespół Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, pełniący funkcję koordynacyjną. W jego skład wchodzą przedstawiciele 

wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (przewodniczący 

Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia), reprezentanci Samorządu 

Studentów oraz Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także 

pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, który jest jednocześnie 

przewodniczącym Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia, pełnomocnik 

Rektora ds. Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia oraz pełnomocnik Rektora ds. Systemu 

Informacji o Ofercie Dydaktycznej. W skład tego Zespołu wchodzą także: przedstawiciel 

administracji ogólnouczelnianej oraz przedstawiciel Sekcji Karier Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, wskazani przez Prorektora ds. Dydaktyki. W Uczelnianym Zespole 

Doskonalenia Jakości Kształcenia nie przewidziano udziału interesariuszy zewnętrznych. 

Zadania Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia zostały określone w 

Zarządzeniu nr 107 Rektora UJ z dnia 19 października 2012 roku. Do najważniejszych zadań 

tego Zespołu należy: 

- wspieranie i integrowanie działalności Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia 

oraz Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia w jednostkach pozawydziałowych, 

międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną,  

- rozwijanie i promowanie kultury jakości poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych 

formach oraz publikacyjnej,  

- rekomendowanie prorektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki działań związanych z 

doskonaleniem jakości kształcenia,  

- inicjowanie zmian regulacji wewnątrzuniwersyteckich dotyczących doskonalenia jakości 

kształcenia,  

- opracowanie i aktualizacja zasad przeprowadzenia oceny skuteczności funkcjonowania 

wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia na poziomie uczelni, jej podstawowych 

jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych 

uczelni prowadzących działalność dydaktyczną.  

WSZJK wdrażany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi działa w oparciu o Zarządzenie 

nr 36 Rektora UJ z dnia 8 czerwca 2010 roku „W sprawie zasad i metod wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia”. Jego głównym celem jest 

spełnianie potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych. Na Wydziale BiNoZ, podobnie jak w całej Uczelni, dużą wagę przywiązuje 

się do znaczenia tradycji akademickiej w tworzeniu kultury jakości. Z informacji zebranych w 
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czasie wizytacji wynika, że wdrażany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi System 

Doskonalenia Jakości Kształcenia jest dostosowywany do specyfiki Wydziału i podlega 

doskonaleniu oraz ocenie przez Dziekana i Radę Wydziału. 

Jako najważniejsze zadania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

określono: 

• analiza i weryfikacja efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 

• analiza wyników ankiet dokonywanych przez studentów, 

• analiza losów absolwentów we współpracy z Sekcją Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

• doskonalenie programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, 

• tworzenie systemów motywowania pracowników, 

• tworzenie mechanizmów doskonalenia umiejętności dydaktycznych pracowników, 

• zapewnienie systemowego i wszechstronnego wsparcia dla studentów i doktorantów, 

• pozyskiwanie informacji zwrotnych od studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, 

• analiza procedur i skuteczności polityki rekrutacyjnej, 

• publikowanie informacji o ofercie dydaktycznej, sukcesach i osiągnięciach naukowych i 

dydaktycznych,  

• inicjowanie współpracy z instytucjami, pracodawcami i społeczeństwem lokalnym, 

• inicjowanie i rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z wiodącymi ośrodkami w kraju i 

zagranicą, 

• wspieranie mobilności studentów i kadry naukowej. 

 Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia (Uchwała Rady Wydziału z dnia 18 

grudnia 2012 roku), który stanowi podstawowy organ odpowiedzialny za wdrażanie Systemu 

na Wydziale.  

 W skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia wchodzą: 

pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływany na wniosek 

prodziekana właściwego do spraw dydaktyki jako przewodniczący; pełnomocnicy ds. 

Ewaluacji Jakości Systemu Kształcenia; przedstawiciel nauczycieli akademickich wskazany 

przez prodziekana wydziału; przedstawiciel studentów wskazany przez Wydziałową Radę 

Samorządu Studentów; przedstawiciel doktorantów wskazany przez Towarzystwo 

Doktorantów UJ; przedstawiciel administracji z tzw. pozostałych jednostek 

administracyjnych, wskazany przez prodziekana wydziału. Nadzór nad działalnością Zespołu 

sprawuje Prodziekan ds. Dydaktyki.  Do głównych zadań Wydziałowego Zespołu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia należy: 

- sporządzanie raportów z oceny własnej jednostki w poszczególnych obszarach działalności 

dydaktycznej,  

- opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych i doskonalących, 

- inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej 

prowadzonej w jednostce,  

- inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w 

środowisku akademickim, 
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- upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia. 

 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrażany na WBiNoZ UJ jest także 

zdecentralizowany wewnętrznie. Na wniosek Dziekana Wydziału Prorektor ds. Dydaktyki dla 

każdego kierunku studiów powołał pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji Jakości 

Kształcenia, a Dziekan dla każdego kierunku studiów powołał Zespół ds. Ewaluacji Efektów 

Kształcenia. W skład Wydziałowych Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia wchodzą 

przedstawiciele nauczycieli akademickich należących do minimum kadrowego kierunku 

studiów, a także przedstawiciele studentów, doktorantów, administracji i pracowników 

inżynieryjno-technicznych oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. 

Z informacji uzyskanych czasie wizytacji wynika, ze zadania Wydziałowych 

Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia są bardzo rozbudowane i to od ich działania w 

największym stopniu zależy efektywność WSZJK wdrażanego na Wydziale. Do zadań tych 

Zespołów bowiem należy: 

- sporządzanie raportu z analizy stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów kształcenia 

oraz adekwatności tych form do zakładanych efektów kształcenia, 

- sporządzanie raportów oceny jakości prac dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych 

pracom dyplomowym dla celów programu kształcenia i zakładanych efektów kształcenia, 

- sporządzanie raportów oceny jakości praktyk oraz analiz zakładanych i uzyskanych w ich wyniku 

efektów kształcenia, 

- sporządzanie raportów z analizy wyników nauczania, 

- sporządzanie raportów z analizy wyników egzaminów dyplomowych, 

- sporządzanie raportu z analizy poprawności przypisania punktów ECTS do modułów kształcenia, 

- sporządzanie raportów z analiz ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów i 

doktorantów na zakończenie każdego cyklu dydaktycznego, 

- sporządzanie raportów z analizy użyteczności efektów kształcenia dla programu kształcenia o 

określonym poziomie i profilu kształcenia, 

- sporządzanie raportów oceny wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów w 

definiowaniu efektów kształcenia, 

- sporządzanie raportów oceny zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzeniu programu 

kształcenia, sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów oraz doskonalenie programu kształcenia, 

- sporządzanie raportów z analiz zgodności programu kształcenia z potrzebami rynku pracy, 

- sporządzanie raportów z oceny bazy i infrastruktury dydaktycznej, 

- sporządzanie raportów z dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia, 

- sporządzanie raportów z oceny sposobu informowania studentów i innych zainteresowanych o 

rzetelności i aktualności informacji o efektach kształcenia oraz metodach ich sprawdzania i oceny, 

- koordynacja działań i sporządzanie raportów z hospitacji zajęć. 

Na Wydziale BiNoZ działają również Rady Programowe lub Komisje Dydaktyczne 

powoływane dla poszczególnych kierunków studiów na wniosek Dziekana. Nadzorują one 

realizację planów i programów studiów, opiniują zmiany planach i programach studiów, 

opiniują wnioski dotyczące programów studiów składane przez interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych, przedstawiają Radzie Wydziału propozycje zmian w planach i programach 

studiów. W skład Rad Programowych wchodzą: kierownik kierunku studiów, przedstawiciele 
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minimum kadrowego dla kierunku, przedstawiciel sekretariatu ds. studenckich i opiekunowie 

studentów I, II i III roku. 

WSZJK wdrażany na Wydziale BiNoZ UJ uwzględnia udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości 

kształcenia. Przedstawiciele studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych 

pracowników wchodzą w skład Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. Udział interesariuszy zewnętrznych zaznacza się w Wydziałowych Zespołach ds. 

Ewaluacji Efektów Kształcenia. Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, ,jaka wynika z uchwał Senatu i Rady Wydziału, wydanych zarządzeń Rektora i 

Dziekana jest przejrzysta. Cele i zadania oraz kompetencje organów powołanych do realizacji 

zadań Systemu, wynikające z postanowień Uchwały Senatu zostały określone, co stwarza 

warunki do efektywnego funkcjonowania struktury decyzyjnej w obszarze zarządzania 

jakością. 

2) Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim ma 

charakter kompleksowy. Obejmuje on wszystkie poziomy kształcenia oraz aspekty procesu 

dydaktycznego. Jest to system zdecentralizowany, w którym zasadnicze funkcje 

monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia przypisano strukturom systemów 

wydziałowych. Zasadą jest autonomia podstawowych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek poza- i międzywydziałowych Uniwersytetu, gwarantująca dostosowanie 

szczegółowych procedur oceny, zapewnienia i doskonalenia jakości do specyfiki nauczania i 

uczenia się w obrębie poszczególnych obszarów kształcenia, przy uwzględnieniu 

ogólnouniwersyteckich wytycznych dotyczących tworzenia, monitorowania i likwidowania 

kierunków studiów i programów kształcenia, zasad oceniania studentów, oceny motywowania 

i doskonalenia kadry dydaktycznej, metod gromadzenia i analizowania danych dotyczących 

poszczególnych aspektów procesu kształcenia oraz publikowania informacji. System 

współpracuje z jednostkami organizacyjnymi UJ zaangażowanymi w obsługę kandydatów na 

studia, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz z zajmującymi się 

kontaktami z absolwentami i pracodawcami, a także realizującymi politykę informacyjną, w 

tym przede wszystkim z Działem Nauczania, Działem Rekrutacji na Studia, Biurem Karier, 

Sekcją Systemów Informacyjnych, Zespołem Portalu Uniwersyteckiego, Działem ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i 

Doktorantów, Biurem Sportu. 



  
 
 

 14 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi stara się zapobiegać sytuacjom patologicznym. 

Dotychczas zjawiska patologiczne, wymagające interwencji prawnej były rzadko notowane. 

W przypadku drastycznych naruszeń obowiązującego regulaminu i prawa sprawa może być 

skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną dla studentów lub Komisję 

Dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich. Ze względu na specyfikę przygotowywania prac 

dyplomowych, które na Wydziale są głównie pracami eksperymentalnymi, wykonywanymi 

bezpośrednio pod opieką opiekuna naukowego pracy, nie stwierdzono przypadków 

naruszenia praw autorskich. Każda powstająca na Wydziale praca jest na każdym etapie jej 

powstawania weryfikowana przez opiekuna, a jej ostateczny tekst podlega ocenie 

sporządzanej przez opiekuna i recenzenta. W gestii Uniwersytetu pozostaje przygotowanie 

procedury antyplagiatowej. opartej o ogólnouniwersytecki program komputerowy. 

a) Prowadzone na Wydziale BiNoZ UJ kierunki studiów mają założone kierunkowe efekty 

kształcenia spójne z sylwetką absolwenta. Osiągnięcie efektów kierunkowych przez studenta 

możliwe jest poprzez realizację modułów kształcenia posiadających przypisane efekty w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dla poszczególnych programów 

studiów przygotowano efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, które 

zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału i Senat UJ w czerwcu 2012 r. 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia dotyczących wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych dla prowadzonych kursów i modułów kształcenia, 

zakłada wymóg określenia przez prowadzącego przedmiot szczegółowych wymagań i 

kryteriów zaliczenia oraz ogłoszenia tych informacji studentom podczas pierwszych zajęć, jak 

również ich upublicznienie w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Zadania 

weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia przypisuje Zespołowi ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia. Raz do roku 

Zespół weryfikuje oceny uzyskane przez studentów w ramach danego przedmiotu/modułu. Z 

informacji przedstawionych przez Wydział w czasie wizytacji wynika, że w sytuacji 

stwierdzenia nietypowego rozkładu ocen, a w szczególności dużej liczby ocen 

niedostatecznych lub bardzo dobrych, weryfikowane są założone wymagania, kryteria 

zaliczenia/egzaminu, oraz stosowane formy sprawdzania efektów kształcenia. Zespół ds. 

Ewaluacji Efektów Kształcenia sporządza raport, który jest podstawą podejmowania działań 

naprawczych. Wybór procedury naprawczej należy do zastępcy dyrektora instytutu ds. 

dydaktycznych, który przeprowadza z prowadzącym zajęcia dydaktyczne rozmowę 
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wyjaśniającą, hospitację jego zajęć, udziela pomocy metodycznej lub zleca działania 

doskonalące umiejętności dydaktyczne.  

Narzędziem weryfikacji założonych efektów kształcenia jest proces dyplomowania. 

Zasady wyboru opiekuna pracy dyplomowej dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów 

doktoranckich określa Regulamin Studiów. Co roku, zarówno opiekunowie jak i tematy prac 

dyplomowych zatwierdzane są przez Rady Instytutów. Praca dyplomowa recenzowana jest 

przez opiekuna i wyznaczonego recenzenta, zajmującego się podobną tematyką ale 

pochodzącego z innej grupy badawczej lub zakładu. Recenzje wykonywane są na 

zatwierdzonych przez Rady Instytutów formularzach, umożliwiających ocenę osiąganych 

efektów kształcenia. Do weryfikacji końcowych efektów kształcenia wykorzystywany jest też 

egzamin dyplomowy. Jest on prowadzony według jednolitych zasad opisanych w 

Regulaminie Studiów dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale. Umożliwiają 

one porównywanie oraz weryfikację zakładanych efektów kształcenia. Raz w roku 

wyznaczony członek Zespołu ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia dokonuje przeglądu 

protokołów egzaminacyjnych, recenzji i prac dyplomowych oraz weryfikuje poprawność 

założonych efektów kształcenia i sposób ich oceny. Wyniki analizy przedstawiane są w 

rocznym raporcie Zespołu ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia, przedstawianym Radzie 

Wydziału. 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia realizowanych poprzez 

praktyki zawodowe jest dokonywana raz do roku na podstawie opisanych w Dzienniku 

Praktyk prac wykonywanych przez studenta oraz ankiet wypełnianych przez studentów i 

pracodawców. W przypadku stwierdzenia niewystarczającego stopnia realizacji założonych 

efektów kształcenia Wydział rezygnuje ze współpracy z pracodawcą. 

Efekty kształcenia osiągane na studiach doktoranckich są określane i weryfikowane 

w oparciu o opisy zakładanych efektów kształcenia oraz zasady dyplomowania ujęte w 

Regulaminie studiów doktoranckich. Sposoby sprawdzania efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich opisano w programie studiów oraz w sylabusach. Doktoranci zobowiązani są 

do składania kierownikowi studiów rocznego sprawozdania z realizacji programu studiów i 

postępów w realizacji pracy naukowej. Stopień osiągania założonych efektów kształcenia 

ocenia Kierownik studiów doktoranckich, który na tej podstawie podejmuje decyzję o 

zaliczeniu roku studiów. Karta oceny doktoranta jest bardzo szczegółowa i zawiera 12 

głównych punktów z podpunktami, zestawieniami w formie tabel do wypełnienia przez 

doktoranta, oceniającego oraz opiekuna lub promotora.  
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Wydział nie wypracował wyspecjalizowanych metod weryfikacji osiągnięć na 

studiach podyplomowych, co chyba wynika z dużego zróżnicowania tych form. Podstawą 

oceny osiągnięć słuchaczy studiów podyplomowych jest analiza ocen i prac zaliczeniowych 

wykonywanych samodzielne przez słuchaczy. Warunkiem zaliczenia modułu jest poprawne 

wykonanie wszystkich przewidzianych w module prac zaliczeniowych.  

Informacje uzyskane w czasie wizytacji pozwalają stwierdzić, że WBiNoZ UJ ma 

narzędzia umożliwiające weryfikację stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych 

dla prowadzonych przez Wydział studiów. W tym celu z dobrym skutkiem wykorzystywane 

są procedury analizy wyników uzyskiwanych przez studentów, procedury dyplomowania oraz 

przygotowania i oceny prac dyplomowych, a także analizy ankiet wypełnianych przez 

studentów i pracodawców po odbytej praktyce.  

b) Wydział stara się zapewnić udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w 

określaniu i ocenie efektów kształcenia. Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na 

określanie efektów kształcenia i kształtowanie programu wynika z udziału przedstawicieli 

interesariuszy zewnętrznych w Zespołach ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia. Zespoły te 

przeprowadzają ocenę programów kształcenia zgodnie z Zarządzaniem nr 97 Rektora UJ z 

16.09.2013 „W sprawie oceny programów kształcenia na studiach I i II stopnia”. Ocena 

obejmuje efekty kształcenia, proces kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów oraz 

stopień ich osiągnięcia przez studentów. Jest ona przeprowadzana po każdym roku 

akademickim, a wyniki powinny być opracowane do 15 grudnia każdego roku. Po raz 

pierwszy takie oceny zostały przeprowadzone w 2013 roku. Zespołowi Oceniającemu 

udostępniono raporty z ocen prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów. Z 

raportów wynikają duże różnice w ocenie analogicznych zagadnień, co wskazuje na potrzebę 

usystematyzowania procedur w zakresie jakości kształcenia. Niektóre z kierunkowych 

Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia rozesłały do wybranych interesariuszy 

zewnętrznych ankiety z prośbą o ich wypełnienie. W kwestionariuszach zawarte były pytania 

bezpośrednio odnoszące się do tego, jak Wydział przygotowuje swoich studentów do 

oczekiwań rynku pracy i jakie kompetencje są przez nich osiągane. Przedstawiciele 

pracodawców są członkami Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia, a zatem 

współtwórcami raportu z przeglądu realizacji efektów kształcenia. 

Opinie pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy Wydział pozyskuje także za 

pośrednictwem ankiet wysyłanych do absolwentów i potencjalnych pracodawców, które mają 

badać ich oczekiwania i opinie o studiach. Znaczenie mają także opinie pozyskiwane od 
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opiekunów praktyk studenckich w przedsiębiorstwach przyjmującym praktykantów. Podczas 

praktyk studenckich dokonywana jest ocena umiejętności i kompetencji społecznych 

studentów. Z przeprowadzonych ankiet, właściwy dla kierunku studiów Zespół ds. Ewaluacji 

Efektów Kształcenia otrzymuje informacje o oczekiwaniach pracodawców. Z drugiej strony 

studenci konfrontują posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z potrzebami rynku 

pracy. W czasie wizytacji Wydział poinformował, że raz do roku postulaty i wnioski 

zgłaszane przez pracodawców i studentów są analizowane przez Zespół ds. Ewaluacji 

Efektów Kształcenia i Radę Programową/Komisję Dydaktyczną.  

c) W Uniwersytecie Jagiellońskim badaniem losów absolwentów zajmuje się Biuro 

Karier oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich. Począwszy od roku akademickiego 

2005/2006 prowadzone są co roku badania losów zawodowych kolejnych roczników 

absolwentów. W badaniu każdego rocznika stosowano do tej pory metodę panelową, w której 

absolwenci danego rocznika pierwszy raz badani są po 6 miesiącach od ukończenia studiów i 

ponownie po 3 i po 5 latach. Badania mają charakter ankietowy. Z informacji 

przedstawionych przez Wydział wynika, że ankieta wysyłana jest do każdego absolwenta 

danego rocznika, który wyraził zgodę na udział. Badanie prowadzone jest za pośrednictwem 

Internetu, z wykorzystaniem techniki CAWI, w której zindywidualizowany link do ankiety 

wypełnianej samodzielnie jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-

mailowych. Z informacji przedstawionych przez Wydział wynika, że ankietę absolwencką 

cechuje stosunkowo duża stopa zwrotu. Zespołowi Oceniającemu udostępniono raporty z 

badania losów absolwentów. W badaniu absolwentów I i II stopnia studiów z rocznika 

2011/2012 liczba wypełnionych ankiet wyniosła około 37% wszystkich absolwentów 

Uniwersytetu. Dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi odsetek ten wynosił około 42%. Z 

analizy ankiet wyciągnięto wnioski. Z absolwentów Wydziału przebadanych po upływie pół 

roku od zakończenia studiów II stopnia (156 osób) 52% podjęło pracę, a 26% nie pracuje ale 

kontynuuje naukę. W zdecydowanej większości absolwenci Wydziału pracują jako 

pracownicy najemni. Niski był odsetek badanych (18%), uważających, że w co najmniej 

wysokim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów, natomiast 52% 

badanych uważa, iż w co najwyżej niskim stopniu wykorzystuje nabyte umiejętności i 

wiedzę. Relatywnie najlepiej oceniono kierunek biologia i geologia, a najsłabiej 

makrokierunki. Otrzymane przez Sekcję Karier ankiety są podstawą opracowania raportów 

dokumentujących losy absolwentów. Badania dowiodły, że 91% absolwentów studiów I 

stopnia kontynuuje kształcenie na studiach II stopnia prowadzonych przez Wydział. Analiza 



  
 
 

 18 

raportu wskazuje ponadto, że ponad 70% absolwentów Wydziału aktywnie kreuje swoją 

karierę zawodową. Absolwenci sugerują konieczność wzmocnienia kształcenia umiejętności 

praktycznych oraz kompetencji personalnych i społecznych. 

d) Na ocenianym Wydziale monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia na 

studiach I i II stopnia przypisano do zadań Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia. W 

Uczelni uregulowano zasady opracowania planów i programów studiów I i II stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 

Uchwałą nr 2/I/2012 Senatu UJ z dnia 25 stycznia 2012 r. „W sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie 

projektowania programów kształcenia”. Uchwała ta określa zasady tworzenia programów 

studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia, zasady określania zakładanych 

efektów kształcenia, przypisywania punktów ECTS oraz sposobów weryfikacji założonych 

efektów kształcenia. Określono w niej również zasady konstruowania planu studiów oraz 

dokumentowania procesu tworzenia planów i programów studiów. 

 Ocena programów studiów regulowana jest Zarządzeniem nr 97 Rektora UJ z 

dnia 16 września 2013 r. „W sprawie oceny programów kształcenia na studiach I i II stopnia 

oraz na jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Z Zarządzenia 

wynika, że system oceny obejmuje programy kształcenia na wszystkich kierunkach na 

poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich o 

profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzonych w formie stacjonarnej lub 

niestacjonarnej. Ocena obejmuje efekty kształcenia, proces kształcenia prowadzący do 

uzyskania tych efektów oraz stopień ich osiągnięcia przez studentów w trakcie i po 

zakończeniu cyklu kształcenia. Ocena programów kształcenia na poszczególnych kierunkach 

studiów winna być przeprowadzana na zakończenie każdego roku akademickiego, a jej 

wyniki powinny być opracowane nie później niż do 15 grudnia każdego roku. Wyniki oceny 

programów kształcenia stanowią podstawę do doskonalenia programów kształcenia oraz 

osiąganych przez studentów efektów kształcenia. 

Za monitorowanie programów kształcenia odpowiada Dziekan i Zespoły ds. Ewaluacji 

Efektów Kształcenia powołane dla każdego kierunku studiów. Raz do roku zespoły te 

analizują wyznaczone obszary i sporządzają raporty, które przedkładają Wydziałowemu 

Zespołowi Doskonalenia Jakości Kształcenia i Dziekanowi, który następnie przedstawia 

raport Radzie Wydziału. Z Informacji przedstawionych przez Wydział w czasie wizytacji 

wynika, że raz na 4 lata Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia ma dokonać 
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okresowego przeglądu efektów kształcenia prowadzonych przez Wydział kierunków studiów 

i sporządzić stosowny raport. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 1 Dziekana Wydziału BiNoZ UJ z dnia 18 grudnia 2012 r. 

„W sprawie polityki jakości kształcenia na Wydziale”, koordynatorzy i prowadzący 

poszczególne kursy zobowiązani są do uaktualniania i weryfikowania zakładanych efektów 

kształcenia. Raz w roku, członkowie Zespołu ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia właściwego 

dla ocenianego kierunku, dokonują przeglądu wszystkich podanych w sylabusie informacji, 

sprawdzając ich zgodność z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału i Senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego efektami kształcenia. Kontrolowane są też wymagania i kryteria zaliczenia, a 

także adekwatność stosowanych metod weryfikacji efektów kształcenia. Można zatem 

powiedzieć, że Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ma struktury odpowiedzialne za monitorowanie i 

okresowe przeglądy programów kształcenia, którym przypisano zadania w tym zakresie. 

Struktura kompetencji na poszczególnych etapach wydaje się prawidłowa. 

Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 16 września 2013 r. „W sprawie oceny programów 

kształcenia…” nie przewiduje niestety procedur monitorowania i aktualizacji programów 

nauczania i planów studiów na studiach III stopnia. Aktualnie obowiązujące programy 

studiów doktoranckich zostały opracowane przez Wydziałową Radę Programową oraz Rady 

Programowe Instytutów. Nie we wszystkich z ww. zespołów brali udział doktoranci. 

Doktoranci mogą jednak zgłaszać swoje uwagi dotyczące programu studiów do kierowników 

studiów doktoranckich oraz za pośrednictwem opiekunów naukowych. 

e) Zasady oceniania studentów są dobrze opisane w Regulaminie Studiów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera on zasady zaliczania przedmiotów i roku studiów oraz 

oceniania prac i egzaminów dyplomowych jak również ustalania końcowego wyniku studiów. 

Ogóle zasady oceniania doktorantów określa Regulamin Studiów Doktoranckich przyjęty 

Uchwałą nr 35/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r. Zasady oceniania słuchaczy 

studiów podyplomowych opisuje Ramowy Regulamin Studiów Podyplomowych, uchwalony 

Uchwałą nr 13/III/2009 Senatu UJ z 25 marca 2009 r. Szczegółowe zasady oceniania stopnia 

osiągania efektów kształcenia opisano w sylabusach poszczególnych przedmiotów/modułów 

kształcenia. Obowiązujący wzór sylabusu obejmuje składowe oceny końcowej oraz określa 

poziom osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wymagany do otrzymania danej oceny. 

Wymagania te są upublicznione w systemie USOS oraz przedstawiane na pierwszych 

zajęciach.  
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WSZJK na ocenianym Wydziale nie ma wyspecjalizowanych narzędzi weryfikacji 

zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Nie 

wprowadzono procedur umożliwiających środowisku studenckiemu ocenę i weryfikację zasad 

oraz systemu oceniania studentów. Weryfikacja efektów uczenia się studentów jest pośrednio 

możliwa poprzez badanie ankietowe funkcjonujące na poziomie Uczelni: „Barometr 

satysfakcji studenckiej”. Z powodu zbyt ogólnie sformułowanych pytań ankietowych 

możliwość weryfikacji efektów kształcenia przez studentów wizytowanego Wydziału jest 

ograniczona. Studenci mają jednak możliwość wyrażania opinii za pośrednictwem swoich 

przedstawicieli w Zespołach ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia, którzy mogą wypowiadać się 

o sposobach egzaminowania i uzyskiwania zaliczeń, a także zgłaszać inne zastrzeżenia 

studentów dotyczące sposobów i metod weryfikowania efektów kształcenia. Wydział 

umożliwia procedury odwoławcze w przypadku potwierdzonych uchybień w obiektywności 

oceniania studentów. Procedura przewiduje wniesienie wniosku studenta do kierownika 

właściwych studiów, a w przypadku konfliktu interesów - do Dziekana Wydziału  

f) Wydział spełnia wymagania w zakresie kadry dydaktycznej i zapewnia obsadę 

kadrową dla prowadzonych kierunków studiów. Ma liczną kadrę naukowo-dydaktyczną, w 

większości posiadającą stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach 

naukowych mieszczących się w obszarach związanych z prowadzonymi kierunkami studiów. 

Wydziałowe mechanizmy weryfikacji jakości kadry prowadzącej proces kształcenia oparte są 

głównie na narzędziach opisanych w procedurach okresowej oceny nauczycieli akademickich, 

systemie ankiet studenckich i hospitacji zajęć dydaktycznych. Tryb dokonywania okresowej 

oceny nauczycieli akademickich określa Zarządzenie nr 71 Rektora UJ z dnia 27 lipca 2012 r. 

Nauczyciel akademicki podlega ocenie mającej na celu określenie jego przydatności do pracy 

naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych. W zakresie działalności naukowej każdy 

pracownik oceniany jest co roku według specjalnie opracowanego wzoru ankiety, natomiast 

co 4 lata (od r. 2012 co 2 lata) nauczyciel akademicki podlega ocenie całościowej w zakresie 

działalności dydaktycznej, naukowej oraz organizacyjnej. W odniesieniu do oceny 

działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego brane są pod uwagę: prowadzone 

zajęcia dydaktyczne, osiągnięcia dydaktyczne i inne aspekty działalności dydaktycznej. 

Ważnym elementem oceny jakości kadry dydaktycznej są ankiety studenckie. W 

odbywających się co semestr akcjach ankietowych, realizowanych przez Sekcję ds. Analiz 

Jakości Kształcenia UJ, dokonywana jest ocena prowadzonych na Wydziale zajęć przez 

studentów i doktorantów. Na podstawie wyników ankiet dokonywana jest ocena nauczycieli 
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akademickich w odniesieniu do średniej Wydziału i całego Uniwersytetu. Ankietowa ocena 

zajęć dydaktycznych odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 18 

Rektora UJ z dnia 12 marca 2013 r. „W sprawie wprowadzenia regulaminu ankietowego 

systemu oceny zajęć dydaktycznych”. Opracowane wyniki ankiet są zbierane w sprawozdaniu 

z oceny zajęć dydaktycznych za każdy rok akademicki i przedstawiane Radzie Wydziału na 

zakończenie każdego roku akademickiego. 

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana WBiNoZ z dnia 18 grudnia 2012r. „W sprawie 

procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia” wprowadza wzór kwestionariusza 

oceny zajęć dydaktycznych, który umożliwia studentom wypowiadanie się na temat kadry 

naukowo-dydaktycznej oraz ustala postępowanie związane z procesem ankietyzacji. 

Założenia procesu ankietyzacji są zrozumiałe i powszechnie dostępne dla środowiska 

studenckiego. Kwestionariusz ankiety jest przejrzysty i zrozumiały. Jest on skonstruowany w 

taki sposób, iż studenci mają możliwość zawarcia dodatkowych uwag. Ankiety funkcjonują w 

formie elektronicznej i są anonimowe, co korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

studentów. Ankietowy system oceny jakości kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne jest 

powszechny i dokonywany raz w semestrze, po każdym zakończonym cyklu zajęć. 

Kwestionariusz ankiety zawiera 7 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte. Władze Wydziału i 

Samorząd Studentów wskazali, iż na prośbę studentów liczba pytań w ankiecie została 

zredukowana do minimum, co skraca czas wypełniania ankiet. Studenci pozytywnie oceniają 

kwestionariusz badania ankietowego. Według ich opinii, pytania otwarte dają możliwość 

rzetelnej oceny nauczyciela akademickiego oraz kursu dydaktycznego. 

Wyniki zawarte w sprawozdaniu wykorzystywane są w dwojaki sposób. Przede 

wszystkim, prowadzący zajęcia uzyskuje bezpośrednią informację zwrotną dotyczącą silnych 

i słabych stron prowadzonych przez niego zajęć. Z drugiej strony wyniki są podstawą 

przyjętych na Wydziale procedur nagradzania najlepszych nauczycieli i wdrażania działań 

naprawczych w stosunku do nauczycieli ocenionych poniżej średniej uniwersyteckiej. 

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji efektów kształcenia przygotowuje ranking pracowników 

ocenionych przez środowisko studenckie, wraz z zestawieniem liczbowym, odsetkiem 

respondentów oraz komentarzami sformułowanymi przez studentów. Dziekan na podstawie 

informacji uzyskanych od Pełnomocnika zawiadamia dyrektorów jednostek o ocenie 

poszczególnych nauczycieli, sygnalizując potrzebę ich weryfikacji (m.in. przez hospitacje 

zajęć dydaktycznych). Pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy dwukrotnie otrzymają 

ocenę poniżej średniej, Dziekan proponuje udział w kursach doskonalących umiejętności 
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dydaktyczne. Są oni również objęci częstymi hospitacjami. W stosunku do nisko ocenionych 

nauczycieli podejmowane są procedury hospitacji koleżeńskich, hospitacji przeprowadzonych 

przez wicedyrektora ds. dydaktycznych, kierownika zakładu lub koordynatora kursu. Z 

nauczycielami ocenionymi poniżej średniej prowadzone są też rozmowy wyjaśniające 

zaistniałe zjawiska i motywujące do rozwiązywania problemów, prowadzone przez 

wicedyrektorów instytutów lub prodziekana. Procedura przewiduje, że po wdrożeniu działań 

doskonalących następuje powtórna analiza wyników oceny zajęć dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego w następnym cyklu kształcenia. W przypadku braku poprawy, pracownik 

kierowany jest na kursy i warsztaty doskonalące. 

Dla najwyżej ocenionych nauczycieli akademickich przewidziane są nagrody 

finansowe, a ich nazwiska są publikowane w Biuletynie „Jakość Kształcenia na UJ”. 

Nauczyciele akademiccy wielokrotnie wyróżniani za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w 

szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, wprowadzenie nowatorskich 

rozwiązań w zakresie kształcenia oraz za stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i 

środków nauczania, przedstawiani są do nagród uniwersyteckich: Pro ArteDocendi lub 

nagrody im. H. Kołłątaja. 

System ankietowej oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale BiNoZ UJ jest dobrze 

zorganizowany, a uzyskane wyniki są weryfikowane i wykorzystywane. Jego mankamentem 

jest brak udostępniania wyników badania ankietowego dla środowiska studenckiego. Podczas 

spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wskazali iż są zainteresowani wynikami 

ankietyzacji. Według ich opinii, brak informacji zwrotnej obniża chęć wypełniania 

kwestionariuszy ankiet. W czasie wizytacji Zespół pozyskał informacje, że poszczególne 

instytuty działające na Wydziale, a nawet poszczególni nauczyciele akademiccy stosują też 

własne, odrębne, papierowe kwestionariusze ankiet dla studentów, dotyczące zajęć 

dydaktycznych. Studenci pozytywnie oceniają możliwość dodatkowej oceny zajęć 

dydaktycznych. Narzędziem doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o 

Ziemi są też hospitacje koleżeńskie, przeprowadzane przez nauczycieli akademickich 

Wydziału o dużym doświadczeniu dydaktycznym lub zajmujących się podobną tematyką. 

Ankietowaniem objęci są również doktoranci. Ankieta ogólnouniwersytecka, 

uwzględniająca ocenę wypełniania obowiązków dydaktycznych oraz oferty dydaktycznej, 

została opracowana przez Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia Działu Nauczania przy 

współpracy z wydziałowymi pełnomocnikami ds. ewaluacji jakości i pracownikami 

dydaktycznymi - doktoranci nie brali udziału w konstruowaniu kwestionariusza. Uczestnicy 
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studiów III stopnia nie tylko mają możliwość wyrażenia swojego zdania za pomocą ankiety, 

ale także sami, jako prowadzący zajęcia dydaktyczne, podlegają ocenie przez studentów, a 

wyniki tych ocen są dostępne dla doktorantów. W trakcie rozmowy z przedstawicielami 

społeczności doktorantów ustalono, że doktoranci uważają przeprowadzanie ankiet za 

słuszne, ale nie wszystkie pytania zawarte w ankietach uważają za przydatne. Podkreślali, że 

bywają sytuacje, w których studenci wypełniając ankietę, oceniają te aspekty, na które 

doktorant nie ma wpływu, a o których decyduje koordynator zajęć lub kursu. 

Zajęcia prowadzone przez doktorantów podlegają hospitacjom dokonywanym przez 

opiekunów naukowych i promotorów lub koordynatorów kursu, zgodnie z Zarządzeniem nr 

2/2012 Dziekana z dn. 18.12.2012 r.. Oceniane są: jakość i poziom przekazywanej wiedzy, 

jakość przekazu informacji, interakcje student-prowadzący, aktywność studentów, stosunek 

prowadzącego do studentów. W opinii doktorantów procedura hospitacji jest wyjątkowo 

przydatna, ponieważ uwidacznia mocne i słabe strony w sposobie prowadzenia zajęć; dzięki 

niej uczestnicy studiów doktoranckich mogą doskonalić się w roli nauczyciela 

akademickiego. 

Postępy w pracy naukowej doktorantów oceniane są zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem Studiów Doktoranckich UJ, natomiast szczegółowe kryteria przyjęte zostały 

Uchwałą Rady Wydziału z dnia 23 lutego 2010 r. i Uchwałą nr 1/2012 z dnia 20 marca 2012 

r. W ocenie osiągnięć doktorantów największą wagę punktową mają osiągnięcia naukowe, a 

w mniejszym stopniu: ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów, postępy 

w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz działalność na rzecz Uczelni, Wydziału lub 

Instytutu. Brane są też pod uwagę oceny uzyskane z kursów realizowanych w ramach 

programu studiów III stopnia. W oparciu o ocenę Komisji sporządzana jest lista rankingowa 

uprawniająca do otrzymania stypendium. Wszystkie obowiązujące, cyklicznie realizowane 

procedury weryfikują nie tylko osiągnięcia naukowe doktorantów, ale także osiągnięte na 

studiach III stopnia efekty kształcenia, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. 

Władze Wydziału otrzymują informację zwrotną o jakości prowadzonych studiów III stopnia 

z cyklicznie przeprowadzanych przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia ankiet prowadzonych 

w ramach Programu Ewaluacji Studiów III Stopnia. 

Wydział stara się prowadzić także ocenę kadry wspierającej proces kształcenia. 

Podlega ona corocznej ocenie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 60 Rektora UJ z dnia 21 lipca 

2011 r. „W sprawie regulaminów ankietowego systemu oceny jakości pracy jednostek 

administracyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego obsługujących studentów”. Zarządzenie 
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określa cel i przebieg oceny. Podstawą oceny są studenckie ankiety oceny pracowników 

administracyjnych. Wyniki ankiet opracowywane są przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i przekazywane władzom Wydziału. Pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi, którzy otrzymają wysokie oceny w badaniu ankietowym są 

typowani do otrzymania nagrody. Studenci pozytywnie oceniają ankietową ocenę kadry 

wspierającej proces kształcenia. Ocena obejmuje również osoby związane ze studiami 

doktoranckimi - kierownik studiów doktoranckich, pracownicy administracyjni oraz 

pracownicy jednostki dydaktycznej, w której odbywane są studia doktoranckie. 

Prowadzony jest także przegląd użyteczności i funkcjonowania administracji i 

przegląd stosowania przepisów administracyjnych dotyczących studentów i doktorantów. 

Wypełniana jest ankieta samooceny pracownika, która podlega weryfikacji przez Komisję 

Oceniającą powołaną przez Radę Wydziału. Po zapoznaniu się z wynikami oceny, 

pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dziekana Wydziału.  

Wydział opracował założenia polityki kadrowej. Opracowano zasady i tryb 

zatrudniania nauczycieli akademickich. Określono wymagania, jakie musi spełniać kandydat 

ubiegający się o zatrudnienie w Uczelni, zatrudnienie na stanowisku adiunkta, uwzględniające 

jego dorobek naukowy, a także wymagania dla kandydatów ubiegających się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Na Wydziale działa Wydziałowa 

Komisja Konkursowa, powołana przez Dziekana. W skład Komisji wchodzą: Dziekan, 

dyrektorzy instytutów oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu samodzielnych 

pracowników naukowych z każdego instytutu. Na Wydziale znane są minimalne kryteria 

niezbędne do przyjęcia lub wszczęcia procedury awansowej na dane stanowisko. Na przykład, 

w odniesieniu do pracowników wszczynających przewód habilitacyjny lub postępowanie 

habilitacyjne Rada Wydziału określiła, że kandydat musi: posiadać wartościowy dorobek 

naukowy w liczących się międzynarodowych czasopismach, notowanych w SCI, być autorem 

jedynym, pierwszym lub wiodącym w co najmniej w 5 publikacjach, być kierownikiem 

projektu lub głównym wykonawcą, odbyć staż zagraniczny, wykazać się popularyzacją nauki 

i inne. 

Zatrudnienie przez Wydział nowego pracownika lub procedura awansowa odbywa się 

każdorazowo w oparciu o otwarty konkurs ogłaszany do wiadomości publicznej. Zgłoszone 

kandydatury są rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową zgodnie z przyjętymi 

zasadami. Tworzona jest lista rankingowa, a przyjęta lub awansowana osoba musi spełniać 

wszystkie założone kryteria. Jawna procedura zatrudniania i awansowania umożliwia 
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zatrudnianie najlepszych kandydatów wywodzących się często z innych, wiodących 

krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Wydział dąży do zwiększenia mobilności 

pracowników poprzez wspieranie, finansowanie oraz organizowanie wyjazdów i staży do 

najlepszych uniwersytetów krajowych i zagranicznych. Wynikiem prowadzonej polityki 

kadrowej oraz dobrych procedur i zwyczajów obserwuje się wzrost liczby pracowników ze 

stopniem doktora habilitowanego, wzrost liczby uzyskanych stopni doktorskich, a także 

zwiększoną mobilność pracowników i nowe, nie reprezentowane dotychczas na Wydziale 

kierunki badań, co znacząco podnosi potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału. 

g) Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia nie precyzuje specjalnych 

procedur odnoszących się do poziomu działalności naukowej, jednak Wydział wypracował 

szereg mechanizmów służących podnoszeniu osiągnięć naukowych poszczególnych jednostek 

Wydziału i poszczególnych nauczycieli akademickich, co przekłada się na wzrost poziomu 

naukowego. Oceniany Wydział ma duży potencjał naukowo-badawczy i wysoko 

wykwalifikowaną kadrę badawczą. Wymiernym efektem badań prowadzonych na Wydziale 

są publikacje naukowe, których liczba w ostatnich czterech latach przekroczyła tysiąc pozycji. 

W ostatniej ocenie parametrycznej MNiSZW (w 2013 r.) Wydział otrzymał kategorię A i 

aspiruje do uzyskania statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). 

Aktualny poziom naukowy ocenianego Wydziału można uznać za wyróżniający. 

 Do stosowanych w praktyce mechanizmów weryfikujących poziom działalności 

naukowej Wydziału można zaliczyć cykliczne przeglądy dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego kadry akademickiej włączanej do minimum kadrowego oraz motywacyjny 

system gratyfikacji uznaniowej (coroczny) w systemie nagradzania pracowników i 

doktorantów (nagrody pieniężne, wyróżnienia, dyplomy). Działania te mają na celu 

zwiększanie aktywności i efektywności badawczej pracowników naukowych, doktorantów i 

studentów. Premiowane i wspierane jest uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych 

projektach i grantach badawczych, publikowanie wyników badań w najlepszych 

czasopismach naukowych o wysokim IF i o światowym zasięgu, a także współpraca z 

wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz organizacja i udział w 

międzynarodowych konferencjach naukowych. Doskonaleniu i zwiększaniu jakości pracy 

naukowej młodych pracowników, doktorantów i studentów służą kursy przygotowywania 

wniosków o fundusze w ramach konkursów grantowych i projektowych ogłaszanych przez 

instytucje krajowe i zagraniczne oraz kursy dotyczące pozyskiwania inwestorów 

zewnętrznych, a także prowadzenia negocjacji z przedstawicielami przemysłu i biznesu. 
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Działania służące wysokiej jakości badań naukowych zostały ujęte w Strategii Rozwoju 

Wydziału na lata 2013-2016 oraz w Zarządzeniu nr 1 Dziekana z dnia 18 grudnia 2012 r. 

Narzędziem stymulacji do pracy naukowej jest system wewnętrznej dystrybucji 

środków na badania. Na Wydziale obowiązuje procedura podziału środków przyznanych na 

działalność statutową, w tym na utrzymanie potencjału badawczego i na zadania służące 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Opracowano 

algorytm rozdziału środków finansowych, w którym kluczową rolę odgrywa liczba i jakość 

publikacji naukowych. Uzupełnia on kryteria oceny dorobku naukowego, które są 

analogiczne do kryteriów wykorzystywanych w procesie parametryzacji jednostek 

naukowych. Procedurę wdraża wydziałowa komisja, której przewodniczącym jest Dziekan.  

Z informacji przedstawionych przez Wydział wynika, że Wydziałowy Zespół 

Doskonalenia Jakości Kształcenia monitoruje badania naukowe w dziedzinach i dyscyplinach 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych 

na Wydziale. Poziom naukowy Wydziału, szczególnie w zakresie jego związku z koncepcją 

kształcenia realizowaną na Wydziale był do tej pory weryfikowany głównie na drodze 

dobrych praktyk akademickich, poprzez kontrolę związku badań naukowych z tematyką zajęć 

dydaktycznych. 

h) Z obserwacji poczynionych przez Zespół Oceniający w czasie wizytacji wynika, 

że infrastruktura bazy dydaktycznej i naukowej Wydziału jest bardzo dobra i umożliwia 

spełnianie zadań zarówno dydaktycznych, jak i naukowych. Wydział dysponuje bardzo 

dobrze zorganizowaną bazą materialną, tworzącą w pełni wystarczającą infrastrukturę 

dydaktyczną i badawczą. Standard i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w 

zdecydowanej większości jest bardzo wysoki. Wdział zlokalizowany jest w nowym 

Kampusie. Zaplecze dydaktyczne Wydziału tworzą liczne sale wykładowe i ćwiczeniowe 

wyposażone w sprzęt audiowizualny. Do dyspozycji studentów i doktorantów jest 7 pracowni 

komputerowych, ponad 40 specjalistycznych pracowni rozmieszczonych w instytutach (m. in. 

pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej proszkowej, pracownia spektroskopii absorpcyjnej 

w podczerwieni, pracownia mikroskopii elektronowej skaningowej z emisją polową i 

mikroanalizy, pracownia mikroskopii elektronowej transmisyjnej, pracownia mikroskopii 

konfokalnej, pracownia mikroskopii optycznej, pracownia mikropaleontologiczna, pracownia 

badań terenowych pracownia bioróżnorodności, pracownia morfometrii, pracownia 

behawioralna, pracownia biochemiczno-immunologiczna, pracownia elektrofizjologii, 

pracownia elektroforezy, pracownia patch-clamp, pracownia preparatyki minerałów ilastych, 
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pracownia behawioralno-akustyczna, pracownia bentologiczna, pracownia mikroskopowa, 

pracownia protozoologiczna, kilka pracowni histologicznych i inne). Sale dydaktyczne i 

laboratoria Wydziału są nowe i wyposażone w najnowszy, wysokiej jakości sprzęt 

audiowizualny, aparaturę badawczą i urządzenia. 

Na ocenianym Wydziale są procedury umożliwiające społeczności studenckiej ocenę i 

weryfikację zasobów materialnych i infrastruktury dydaktycznej, a także środki wsparcia 

studentów. Narzędziem badawczym jest ankieta: „Barometr satysfakcji studenckiej”, która 

określa poziom zadowolenia studentów z warunków studiowania i dotyczy m.in. 

infrastruktury dydaktycznej, dostępności do informacji i systemu USOSweb, praktyk 

studenckich, funkcjonowania Biblioteki i Dziekanatu. Przedstawiciele Wydziałowej Rady 

Samorządu Studentów raz w roku przeprowadzają ankietę „Barometr satysfakcji studenckiej”, 

w której m.in. oceniane są warunki kształcenia i infrastruktura Wydziału. Kwestionariusz 

ankiety jest przejrzysty i zrozumiały, a studenci mogą zamieszczać w nim dodatkowe uwagi. 

Ankiety funkcjonują w formie elektronicznej i są anonimowe, co dobrze wpływa na poczucie 

bezpieczeństwa studentów w kontekście formułowania opinii. Badania te mają charakter 

kompleksowy i mogą przyczyniać się do na zapewniania jakości w obszarach będących 

przedmiotem oceny. 

Z informacji przedstawionych przez Wydział podczas wizytacji wynika, że baza 

dydaktyczna, zasoby biblioteczne i dostępność bezprzewodowego Internetu są corocznie 

monitorowane i raportowane przez Zespół ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia. Z 

dokumentacji przedstawionej w trakcie wizytacji wynika też, że Uczelnia ma narzędzia 

weryfikujące i oceniające posiadane zasoby materialne i środki wsparcia także w odniesieniu 

do uczestników studiów doktoranckich. Przeprowadzana ankieta - barometr ze studiowania, 

uwzględnia ocenę warunków socjalno-bytowych (domy studenckie), biblioteki, a także 

prowadzonych akcji ankietowych, funkcjonującego systemu informatycznego i ogólnej 

satysfakcji ze studiowania na studiach III stopnia. 

Studenci mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia, a między innymi z 

bezpłatnej pomocny psychologicznej i psychiatrycznej w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych 

UJ. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych objęci są systemem 

przyznawania pomocy materialnej. Uczelnia dysponuje rozbudowanym systemem 

stypendialnym. Najlepsi studenci i doktoranci, mający wysoką średnią ocen ze studiów oraz 

posiadający dorobek naukowy, mogą wystąpić o Stypendium Rektora UJ, Stypendium 

Ministra NiSW, stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 
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podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych, stypendium dla najlepszych 

doktorantów, stypendia z funduszy UJ (Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego, Fundusz 

Królowej Jadwigi, Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej, Fundacja Studentów i 

Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”). Corocznie przyznawane są nagrody 

finansowe Dziekana Wydziału dla doktorantów wyróżniających się aktywnością naukową. 

Procedury uruchamiane są w przewidzianych harmonogramami konkursów terminach, na 

podstawie kompletu wymaganych dokumentów złożonych przez studenta lub doktoranta w 

dziekanacie Wydziału. 

Wydział stworzył dobre warunki dla studenckiej działalności naukowej. Na Wydziale 

działa kilka kół naukowych zrzeszających aktywnych studentów poszczególnych kierunków, 

którym Władze Wydziału zapewniają siedziby w pomieszczeniach instytutów, opiekę 

merytoryczną nad kołami i sekcjami oraz wsparcie finansowe. Największe jest Koło 

Przyrodników, które ma różne sekcje zainteresowań m. in. prężnie działające sekcje 

ornitologiczna, botaniczna i herpetologiczna. Są też inne studenckie koła naukowe - Koło 

Geografów, Koło Geologów, Koło Neuronaukowców- Neuronus, Koło Antropologów i Koło 

Genetyków. Zarządy kół naukowych dokumentują swoją działalność corocznymi 

sprawozdaniami, na podstawie których Dziekan przyznaje wsparcie nowych inicjatyw 

naukowych. Wsparcie to dotyczy w szczególności dofinansowywania wydawnictw 

studenckich kół naukowych, organizowania studenckich obozów i konferencji naukowych. 

Studenci i doktoranci wyjeżdżający na konferencje krajowe i zagraniczne mogą ubiegać się o 

dofinansowanie kosztów uczestnictwa z funduszy Wydziału lub Instytutu. 

i) W Raporcie Samooceny, jak również w czasie wizytacji, nie udokumentowano istnienia i 

funkcjonowania jednolitego systemu informacyjnego, umożliwiającego gromadzenie, 

przetwarzanie i wykorzystywanie informacji gromadzonych w następstwie stosowania 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W czasie wizytacji Wydział przedstawił natomiast 

informacje związane z działaniem niektórych narzędzi informatycznych, służących 

gromadzeniu i udostępnianiu informacji istotnych dla funkcjonowania Uczelni i Wydziału. 

j) W Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 stycznia 2005 roku wprowadzono Uniwersytecki 

System Obsługi Studiów (USOS) - jednolity system informatyczny gromadzący i 

udostępniający informacje w wersji elektronicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 77 Rektora UJ 

z 23 grudnia 2004 r. „W sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów”. 

Poprzez USOS, platformę zdalnego nauczania SMOK i PEGAZ możliwe jest uzyskiwanie 

informacji o programie kształcenia, przedmiotach i wymaganiach, pracownikach i studentach, 
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a także prowadzenie kursów e-learningowych. Działający w UJ Dział Zdalnego Nauczania 

zapewnia pracownikom Wydziału wsparcie i pomoc na każdym etapie tworzenia kursów i 

materiałów elektronicznych poprawiających jakość kształcenia. Dobrze rozwinięty system 

stron internetowych umożliwia informowanie o ważnych i ciekawych wydarzeniach, 

podawanie komunikatów i zarządzeń, a przede wszystkim umieszczanie materiałów do 

samokształcenia co wydatnie sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia. Każdy kierunek 

studiów Wydziału BiNoZ ma stronę internetową i tablice informacyjne, na których 

umieszczone są aktualne informacje o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia 

oraz organizacji toku studiów. W zakładkach stron internetowych dostępne są elektroniczne 

wersje formularzy i druków podań wykorzystywanych w procedurach przewidzianych 

regulaminem studiów. 

System informacyjny skierowany do środowiska studenckiego funkcjonuje poprawnie. 

Studenci i doktoranci mają swobodny dostęp do aktualnych informacji o programie studiów, 

organizacji i procedurach toku studiów oraz zakładanych efektach kształcenia głównie za 

pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz Wydziału, a także stron poszczególnych 

instytutów. Brak jest jednak procedur wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, badających dostępność i aktualność publikowanych informacji. Brakuje procedur 

na poziomie Wydziału, dotyczących wprowadzania i funkcjonowania systemu oraz 

kompleksowego przepływu informacji na Wydziale. Postępowania oparte są w dużej mierze o 

nieformalne działania, które są skuteczne i znacząco spełniają swoją rolę, lecz nie 

umożliwiają oceny oraz weryfikacji wskazanych aspektów. 

3) Jak już wcześniej wspomniano WSDJK w znacznej części oparty jest na dobrej tradycji 

akademickiej, charakterystycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i budowanej na tej bazie 

kulturze jakości. System tworzony jest na Wydziale od roku 2010, a jego wdrażaniem 

zajmuje się Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia. Uzupełnia on tradycyjne, 

usankcjonowane dobrą praktyką akademicką formy doskonalenia jakości kształcenia. System 

ten dobrze wpisuje się w istniejący na Wydziale system zarządzania.  

Aktualne struktury Systemu powołane decyzją Dziekana działają na Wydziale od 

początku 2013 roku. W tym relatywnie krótkim okresie działalności wypracowano jednak 

procedury wspomagające doskonalenie jakości kształcenia w najważniejszych obszarach 

istotnych dla kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 

Widoczna i udokumentowana jest działalność Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia, 

współpracujących z Radami Programowymi poszczególnych kierunków studiów i mających 
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w swoim składzie przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy zainteresowanych 

jakością kształcenia, w tym także interesariuszy zewnętrznych. Funkcjonuje także 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, który zbiera i analizuje raporty z 

wyników działania poszczególnych elementów Systemu. 

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ widoczna jest wysoka jakość kształcenia, 

wyrażająca się osiągnięciami studentów i doktorantów. Wdrażane narzędzia WSDJK są 

niewątpliwie istotnym czynnikiem tworzenia jakości. Wysoka jakość w większym stopniu 

wynika jednak ze stosowania uznanych, dobrych praktyk akademickich niż z nowych 

zarządzeń i procedur, w tym także procedur Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Pozytywne jest to, że w poszczególnych elementach Wydziałowego Systemu uwzględnia się 

metody, sprawdzone dobrą praktyką akademicką. 

Informacje o efektach kształcenia, jakości prowadzenia zajęć, losach absolwentów, 

pracy dydaktycznej i naukowej, bazie i infrastrukturze, opinii interesariuszy zewnętrznych 

pozyskiwane na skutek działania narzędzi Systemu odpowiadają założonym celom i 

efektywnie wspomagają procesy decyzyjne. Ocena efektywności wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości nie została formalnie wpisana do zadań żadnego z elementów struktury 

WSDJK. Opracowanie i aktualizacja zasad przeprowadzenia oceny skuteczności 

funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia na poziomie 

Uczelni, jej podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, 

międzywydziałowych i wspólnych uczelni jest natomiast wyszczególnione jako jedno z zadań 

Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (Zarządzenie nr 107 Rektora UJ z 

19 października 2012 roku). W czasie wizytacji Wydział poinformował jednak, że 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia dokonuje analizy raportów z działania 

poszczególnych elementów systemu i ocenia ich skuteczność. Zdaniem Zespołu Oceniającego 

ten aspekt funkcjonowania WSZJK działa prawidłowo i jest narzędziem skutecznym.  

 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UJ jest systemem 

zdecentralizowanym, w którym za tworzenie i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości 

odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. Specyfiką Uczelni jest 
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kultywowanie nieformalnych tradycji akademickich w budowie kultury jakości, wynikającej z 

dotychczasowych wieloletnich osiągnięć poszczególnych wydziałów. WSZJK wdrażany na 

Wydziale BiNoZ uwzględnia udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w 

podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia. Przedstawiciele studentów, 

doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników wchodzą w skład 

Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia. Udział 

interesariuszy zewnętrznych zaznacza się w Wydziałowych Zespołach ds. Ewaluacji Efektów 

Kształcenia. Struktura Wydziałowego Systemu jest przejrzysta. Cele i zadania oraz 

kompetencje organów powołanych do realizacji zadań wynikających z postanowień Uchwały 

Senatu zostały określone, co stwarza warunki do efektywnego funkcjonowania struktury 

decyzyjnej w obszarze zarządzania jakością. 

2) Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy. 

Obejmuje on wszystkie poziomy kształcenia oraz aspekty procesu dydaktycznego. Wydział 

BiNoZ ma narzędzia umożliwiające weryfikację stopnia realizacji efektów kształcenia, 

zdefiniowanych dla prowadzonych studiów. W tym celu wykorzystywane są procedury 

analizy wyników uzyskiwanych przez studentów, procedury dyplomowania oraz 

przygotowania i oceny prac dyplomowych, a także analizy ankiet wypełnianych przez 

studentów i pracodawców po odbytej praktyce. Wydział zapewnia udział przedstawicieli 

rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia. WSZJK UJ ma procedury 

monitorowania losów absolwentów. System wydziałowy ma struktury odpowiedzialne za 

monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na 

jednolitych studiach magisterskich, nie przewiduje jednak procedur monitorowania i 

aktualizacji programów nauczania i planów studiów na studiach III stopnia. Zasady oceniania 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych są efektywnie udostępniane i 

upublicznione w systemie USOS oraz przedstawiane na pierwszych zajęciach. Wydział 

spełnia wymagania w zakresie kadry dydaktycznej i zapewnia obsadę kadrową dla 

prowadzonych kierunków studiów, ma też rozbudowany i funkcjonujący system oceny 

jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia. WSZJK nie zawiera jednolitego 

mechanizmu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu 

jakości kształcenia. Działania podejmowane w celu gromadzenia i analizy danych nie mają 

jeszcze charakteru kompleksowego i nie są systematycznie prowadzone. 

3) Na ocenianym Wydziale widoczna jest wysoka jakość kształcenia, wyrażająca się 

osiągnięciami studentów i doktorantów. Wdrażane narzędzia WSDJK są niewątpliwie 

istotnym czynnikiem tworzenia jakości. Wysoka jakość kształcenia w większym stopniu 

wynika jednak ze stosowania uznanych, dobrych praktyk akademickich niż z nowych 

zarządzeń i procedur, w tym także procedur Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

 

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych 

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie. 

 

1) Wydział  Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie ma kategorię 

naukową A oraz uprawnienia do nadawania stopni doktora w dziedzinie nauk biologicznych i 

dyscyplinach biologia i ekologia oraz dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinach geologia i 

geografia. Studia doktoranckie na Wydziale BiNoZ  UJ mają długotrwałą tradycję. 
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Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale w dyscyplinie naukowej biologia, w 

zakresie specjalności naukowych: biologia molekularna, biologia rozrodu i rozwoju, biologia 

środowiska z liczbą 50 miejsc zostało utworzone w roku 1988. Następne studia doktoranckie dla 

wszystkich asystentów nie posiadających stopnia doktora uruchomiono w roku 1994 zgodnie z 

Uchwałą Senatu UJ z dnia 29 czerwca 1994 r. „W sprawie powołania Studiów Doktoranckich 

dla Asystentów”. 

  Funkcjonowanie studiów doktoranckich obecnie prowadzonych w UJ regulują 

następujące akty prawne: 

 Uchwała nr 111/XI/2012  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 listopada 2012 r. „W sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym 

limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014”; 

 Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku „W sprawie: 

Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Regulamin obowiązuje 

doktorantów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.); 

 Uchwała nr 35/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r. „W sprawie: Regulaminu studiów 

doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim”. (Regulamin obowiązuje doktorantów 

rozpoczynających studia od 1 października 2012 r.); 

 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku „W sprawie: 

szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach 

podyplomowych i kursach dokształcających” 

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_12_2012.pdf ; 

 Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku „W sprawie: szczegółowych wzorów 

dokumentacji opisu studiów doktoranckich”; 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:  

”Opis studiów doktoranckich”; 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:  

”Plan studiów doktoranckich”; 

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:  

”Sylabus przedmiotu na studiach doktoranckich”; 

 Uchwała nr 58/V/2012 Senatu UJ z dnia 23 maja 2012 r. „W sprawie: wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na 

studiach doktoranckich”. 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów, studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez 

Rektora w drodze zarządzenia na wniosek rady jednostki organizacyjnej uprawnionej do ich 

prowadzenia. Rektor może również – po zasięgnięciu opinii rady właściwej jednostki 

organizacyjnej – zarządzić zawieszenie lub zamknięcie naboru na studia doktoranckie. 

Wniosek uwzględnia także dodatkowe wymogi przewidziane w odrębnych przepisach dla 

tworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli takie mają być prowadzone.  Do 

wniosku winna być dołączona opinia Samorządu Doktorantów. 

 Na ocenianym Wydziale studia doktoranckie realizowane są w systemie 4-letnim i 

służą zdobyciu specjalistycznej wiedzy w wybranej dyscyplinie oraz przygotowują do 

samodzielnej, twórczej pracy badawczej i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

w odpowiedniej dyscyplinie. Studia III stopnia w dyscyplinach: biologia, geografia i geologia  

http://www.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=b7be5684-d819-4277-9163-e6f81b20d4f3&groupId=10172
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3095875/28.03.2012_uchwala-nr35-III-2012_Regulamin_studiow_doktoranckich.pdf
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_12_2012.pdf
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3095875/18.06.2012_zarz_50_wzory_dokumentacji_st._doktoranckie.pdf
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/6b9afdac-8c1b-45f4-8ece-200b65730011
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/f2ca961c-345b-48da-9fba-6577d49eed87
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/bae60386-5580-4535-900d-88bd5c3e9604
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3095875/23.05.2012_uchwala_senatu_nr_58_wytyczne_studia_doktoranckie.pdf
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są prowadzone  zgodnie z wymogami KRK, natomiast w dyscyplinie ekologia zostały 

utworzone w ramach odrębnego projektu w 2010 r. 

 Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji kandydatów na poszczególne studia 

doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 dostępne są na stronie  internetowej  

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-doktoranckie. Wymagania rekrutacyjne są różne w 

zależności od rodzaju studiów. Na studiach  III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, 

dyscyplinie geografia jest to rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy ogólnej kandydata 

oraz tematyki badawczej związanej z przyszłą pracą doktorską. O kolejności kandydatów na 

liście rankingowej decyduje ostateczny wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o  średnią ocen 

ze studiów,  dorobek naukowy kandydata i inne (np. znajomość języków obcych). Na studia 

w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia rekrutacja dokonywana jest w oparciu o 

wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, jego 

motywacji oraz znajomości języka angielskiego zakresie terminologii geologicznej 

uwzględniającej również inne osiągnięcia kandydata. Na studia w dziedzinie nauki 

biologiczne, dyscyplinie biologia o przyjęciu decyduje wynik egzaminu z przedmiotu 

kierunkowego.  Dodatkowo uwzględniane są osiągnięcia naukowe kandydata oraz wynik 

egzaminu z języka obcego wybranego przez kandydata (angielski, niemiecki lub francuski). 

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest sumą punktów 

uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 Dokumentacja związana z programem studiów prowadzonych zgodnie z 

wymaganiami KRK zawiera opis studiów doktoranckich stanowiący Załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Określa on m. in. nazwę studiów 

doktoranckich, określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej, w 

zakresie której prowadzone są studia, ich formę i program, wymagania wstępne, liczbę 

punktów ECTS przyporządkowaną programowi, zasady i formy odbywania praktyk 

zawodowych, sposób dokonywania oceny realizacji programu oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów zatwierdzony przez Radę Wydziału, wymogi związane z 

ukończeniem studiów i przyznaniem stopnia naukowego, kwalifikacje uzyskiwane przez 

absolwenta, określenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

 Efekty kształcenia zdefiniowano w sposób staranny i gruntownie przemyślany. Są 

przejrzyste, a ich analiza pozwala sobie wyrobić obraz  studiów oraz  wysokich kompetencji 

absolwenta. Należy stwierdzić, że zdefiniowane efekty kształcenia są właściwe dla 

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-doktoranckie
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kształcenia na realizowanych studiach doktoranckich, obejmują odpowiedni zakres wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. Do realizacji założonych efektów kształcenia, w tym 

zdobycia przez doktoranta wysokich kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik 

prowadzenia zajęć dydaktycznych  właściwie dobrano zestawy odpowiednich przedmiotów 

(modułów). 

Realizacja programów studiów doktoranckich oferowanych przez Wydział umożliwia 

ich uczestnikom osiągnięcie wiedzy na zaawansowanym poziomie z dziedzin związanych z 

obszarem prowadzenia badań naukowych obejmujących najnowsze osiągnięcia nauki, 

umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz 

kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej. 

Dostęp do laboratoriów oraz specjalistycznych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

badawczy umożliwia doktorantom samodzielne prowadzenie badań naukowych. 

 Ramowe plany  studiów doktoranckich  w zakresie biologii, geografii i geologii  

bazują na: Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 r. „W sprawie kształcenia na 

studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych” (Dz.U.11.196.1169 z późn. 

zmianami), i Rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 października 2011 r. „W sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich” (Dz.U.11.225.1351) i przewidują 8 semestrów 

i stosowną liczbę punktów ECTS. Programy poszczególnych studiów oraz określone efekty 

kształcenia pozwalają uczestnikom wszystkich studiów doktoranckich na równe możliwości 

zdobycia podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych ze studiami 

doktoranckimi. Zostały one zatwierdzone Uchwałami nr 8-10/2012 Rady Wydziału z dnia 

26.06 i 25.09.2012 r. z późniejszymi zmianami. 

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia zostały 

utworzone w ramach projektu POKL.04.01.01-00-053/09-00 „Utworzenie anglojęzycznych 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

Nabór na w/w studia przeprowadzono dwukrotnie w czerwcu 2010 i 2011 roku. 

Zakwalifikowano 16 kandydatów (w tym trzech obcokrajowców), po 8 studentów w każdym 

z dwóch naborów. Studia te są realizowane w systemie 4-letnim, stacjonarnym i są jako 

pierwsze na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone całkowicie w języku angielskim. 

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dyscypliny naukowe wśród nich: 

biologię, ekologię, mikrobiologię, biotechnologię, informatykę, matematykę, geografię, 

kształtowanie środowiska i pokrewne. Kursy prowadzone są przez nauczycieli akademickich 
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Instytutu oraz przez wybitnych specjalistów  z zagranicy.  Zespół Oceniający zapoznał się z 

pełną dokumentacją dotyczącą w/w studiów na którą składa się: 

 Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału BiNoZ UJ, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2010 

r. o uruchomieniu anglojęzycznych, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności 

ekologia w ramach przyznanego projektu;  

 Kopia decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2009 r. o finansowaniu 

projektu;  

 Kopia decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 27 października 

2008 r. Instytutowi Nauk o Środowisku UJ w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia; 

 Program anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk 

biologicznych w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z wykazem przedmiotów nauczanych na poszczególnych latach studiów, z wymiarem 

godzin i punktacją ECTS oraz przedstawionymi celami kształcenia i określonymi wymaganiami 

dodatkowymi;  

 Regulamin anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk 

biologicznych w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego; 

 Informacja o terminie rozpoczęcia studiów oraz limicie przyjęć;  

 Analiza wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową Wydziału; 

 Analiza ekonomiczna prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich; 

 Opinia Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 Programy wszystkich studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale BiNoZ UJ 

umożliwiają studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć 

w obszarze i dziedzinach  prowadzonych badań. Tematy prac doktorskich realizowanych na 

Wydziale wynikają z głównych kierunków prac badawczych prowadzonych przez 

promotorów.  W Instytucie Zoologii prace doktorskie realizowane są w zakresie: biologii 

rozwoju, antropologii, biologii komórek i tkanek, biologii rozwoju i rozrodu, endokrynologii, 

faunistyki, genetyki i procesów specjacji, neurobiologii i immunologii, hormonalnie 

zależnych nowotworów, ksenoestrogenów i zaburzeń rozrodu. Doktoranci Instytutu Botaniki 

wykonują prace w zakresie: cytologii roślin, ekologii roślin, embriologii klasycznej i 

eksperymentalnej, fitogeografii, fitosocjologii, kultur in vitro tkanek i organów roślinnych, 

lichenologii, mikologii, paleobotaniki oraz taksonomii roślin. Doktoraty powstające w 

Instytucie Nauk o Środowisku dotyczą aktualnych tematów związanych z badaniem 

ekosystemów lub bioróżnorodności, ekologią ewolucyjną, ekotoksykologią oraz 

zarządzaniem zasobami naturalnymi. Studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej UJ przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk o Ziemi w 

zakresie geografii fizycznej (geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia 

fizyczna z geoekologią, hydrologia, klimatologia), geografii społeczno ekonomicznej 

(geografia ludności i osadnictwa, geografia miast, geografia religii, geografia turyzmu i 

gospodarki uzdrowiskowej, rozwój regionalny, systemów informacji geograficznej, 
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kartografii i teledetekcji). Studia doktoranckie prowadzone przez Instytut Nauk 

Geologicznych odejmują swoją tematyką badania z zakresu geologii Karpat i Podgórza, 

sedymentologii, analizy basenów sedymentacyjnych, analizy skamieniałości śladowych, 

mikropaleontologii, geochemii i mineralogii. 

 Efekty kształcenia odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz możliwości ich osiągnięcia są uzyskiwane poprzez zapewnienie dostępu do licznej 

wysoko wykwalifikowanej kadry samodzielnych nauczycieli akademickich, utrzymanie 

szerokiego spektrum tematyki badań naukowych prowadzonych na Wydziale, zapewnienie 

dostępu do rozbudowanej, bardzo nowoczesnej  bazy naukowej, zapewnienie zajęć z 

przedmiotów metodyka i metodologia prowadzenia badań i języka. angielskiego, zapewnienie 

praktyk dydaktycznych, włączanie doktorantów w rozbudowaną sieć kontaktów 

międzynarodowych i krajowych poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, kongresach, 

stażach naukowych a także  włączanie doktorantów w liczne projekty badawcze oraz 

zachęcanie ich do samodzielnego ubiegania się o środki na badania.  Ostatnio wprowadzony 

przedmiot Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych 

prowadzony w formie konwersatorium ma za zadanie przygotowanie studentów do 

skutecznego zabiegania o finansowanie ich badań ze źródeł zewnętrznych. Doktoranci obecni 

na spotkaniu z ZO wyrazili pozytywną opinię o przedmiocie, uznali go za bardzo potrzebny i 

postulowali zwiększenie jego wymiaru godzinowego. 

W latach 2010- 2013 łącznie ponad 40 doktorantów wyjechało za granicę w ramach 

udziału w programach międzynarodowych, zaś ok. 90 w latach 2008-2013 uczestniczyło we 

współpracy międzynarodowej, której efekty mogły  wpływać na proces dydaktyczny, w tym 

formułowanie programów kształcenia. Tak intensywna wymiana osobowa z zagranicznymi 

uniwersytetami i instytucjami naukowymi daje gwarancję stałego podnoszenia jakości badań, 

poziomu kształcenia oraz ich aktualności. Międzynarodowa współpraca w zakresie dydaktyki 

stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z badaczami i dydaktykami z zagranicznych 

ośrodków prowadzącymi na  Wydziale krótkie i intensywne kursy, szkolenia i warsztaty. 

Zagraniczni goście wygłaszają również seminaria instytutowe i wykłady. Podczas ich 

pobytów na Wydziale zainteresowani pracownicy mają możliwość nawiązania współpracy. 

Ważnym działem współpracy międzynarodowej są programy wymiany studentów i 

doktorantów (Erasmus, Erasmus Mundus, Cepus (Geeoregnet), Cost, Fundacje Fulbrighta, 

Commenius’a). Intensywnie rozwijana jest współpraca naukowa. Wspieranie kontaktów 
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międzynarodowych przynosi wymierne efekty w postaci mobilności studentów, doktorantów i 

pracowników oraz liczby otrzymywanych grantów i wysoko punktowanych publikacji. 

Przedstawione Zespołowi Oceniającemu opisy przedmiotów (sylabusy) opracowane są 

wg jednolitego wzoru. Dla wszystkich przedmiotów ujętych w programach kształcenia i 

planach studiów sporządzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 12 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012r. „W sprawie szczegółowych wzorów 

dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i 

kursach dokształcających”. Opis przedmiotu jest sporządzany wg wzoru określonego w 

załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. 

Najczęściej stosowanymi formami i  warunkami zaliczenia przedmiotu są: obecność na 

wykładach, zaliczenie na podstawie uczestnictwa i aktywnego udziału w zajęciach, udział w 

dyskusji, napisanie testu, wykonywanie zadań domowych, udział w konwersatorium, egzamin 

pisemny – pytania otwarte, udział w dyskusjach w trakcie zajęć, projekt lub raport z badań. 

 Zdecydowana większość absolwentów nie zadowala się tylko ukończeniem studiów 

lecz przygotowuje i broni prace doktorskie. Większość – 70% do powyżej  90%  (geologia) 

uczestników kończy studia uzyskując stopień naukowy w wymaganym terminie. W 

uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w 

zajęciach - łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Szczegółowe procedury w tym zakresie zawarte są 

w Regulaminie studiów doktoranckich. 

 Fundusze na badania pochodzą z projektów, badań statutowych dla młodych 

naukowców, grantów promotora, grantów doktorantów z NCN (najczęściej od II roku), 

grantów zewnętrznych z Urzędu Małopolskiego. W latach 2009 – 2013 realizowano na 

Wydziale 233 projekty i granty różnego typu. 10 uczestników studiów doktoranckich w 

dyscyplinie biologia objętych jest Programem Międzynarodowych Projektów Doktoranckich 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 

Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie Potencjału 

Kadrowego Nauki. Studenci ci mogą uzyskiwać zaliczenia i robić doktoraty w kraju lub za 

granicą. Na UJ prowadzone są także studia doktoranckie SET (Socjologia, Ekologia, 

Technologia) finansowane ze źródeł zewnętrznych, z których studenci otrzymują stypendia. 

 Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów objętych planem studiów. Efektem studiów doktoranckich jest potwierdzone 

dyplomem, uzyskanie stopnia naukowego w dziedzinie nauk biologicznych i nauk o Ziemi. 
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Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-

dydaktycznych – profesorów tytularnych oraz doktorów habilitowanych zatrudnionych w 

większości na Wydziale BiNoZ , których duża liczba pozwala na swobodny dobór kadry 

sprawującej opiekę nad pracami doktorskimi i prowadzącej zajęcia. Są jednak sytuacje, kiedy 

Rada Wydziału wyraża zgodę  na opiekuna/promotora spoza Jednostki. Najczęściej są to 

pracownicy Polskiej Akademii Nauk, pracownicy innych wydziałów UJ, a dzięki współpracy 

z ośrodkami zagranicznymi, również pracownicy naukowi tych jednostek. Każdy z tych 

pracowników dysponuje weryfikowalnym i odpowiednim dla swojej pozycji dorobkiem 

naukowym.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie doktorantów w prace badawcze 

wykonywane na Wydziale. Wydział BiNoZ stwarza doktorantom bezpośrednią możliwość 

zaangażowania się w badania związane z wybranym kierunkiem/specjalnością oraz dogodne 

warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w zespole opiekuna naukowego. 

W trakcie wizytacji bazy dydaktycznej i naukowej ocenianej jednostki zwracała uwagę 

obecność i czynne uczestnictwo doktorantów w pracy laboratoryjnej, ich umiejętności w 

obsłudze specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Ścisłe powiązanie kształcenia z 

możliwością prowadzenia badań w zespole zapewnia najwyższą z możliwych jakość 

kształcenia i umożliwia zdobycie przez studenta niespotykanych w innych przypadkach 

umiejętności i kompetencji społecznych. Badania prowadzone w ramach pracy dyplomowej 

są ważnym elementem osiągania efektów kształcenia stanowiącym istotna bazę w początkach 

kariery naukowej. Efektem tych badań są publikacje naukowe studentów (samodzielne lub 

współautorskie). W latach 2009- 2013 na Wydziale opublikowano we współautorstwie ze 

studentami łącznie 719 artykułów i doniesień konferencyjnych z czego najwięcej w IGGP – 

226. Osiągnięcia publikacyjne doktorantów przygotowują ich do samodzielnej i zespołowej 

pracy naukowo-badawczej, a w perspektywie -  do znalezienia dobrej pracy.  

Studenci osiągający szczególnie dobre wyniki w nauce mogą odbywać studia według 

indywidualnych programów, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału nr 11/2013 z dn. 25.06.2013 

r. „W sprawie określenia szczegółowych warunków i zasad odbywania studiów według 

indywidualnego planu i programu kształcenia od roku 2012/2013”. 

Oprócz realizacji przedmiotów przewidzianych tokiem studiów, po wybraniu 

opiekuna i zakładu/grupy badawczej, doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne w wymiarze  

90 godz./rok w przypadku osób pobierających stypendia oraz 30 godz./rok w przypadku jego 
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braku, prowadzą badania naukowe, starają się o granty, projekty, uczestniczą w 

konferencjach, wymianach oraz stażach zagranicznych. 

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są przez grupę 61 profesorów oraz kilku 

corocznie wizytujących profesorów z zagranicy, 56 dr habilitowanych, 14 doktorów oraz 4 

magistrów. Wśród wymienionej kadry są nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi 

jednostek badawczych  i naukowych (w tym członek rzeczywisty i członek korespondent 

PAN) oraz specjaliści z określonych dziedzin. Wysoki poziom kwalifikacji naukowych, 

dydaktycznych oraz praktycznych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia i 

sprawującej opiekę naukową nad doktorantami potwierdza przegląd dorobku naukowego 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. Są to osoby właściwie dobrane,  

legitymujące się dużym dorobkiem naukowym w reprezentowanych dyscyplinach 

naukowych, co gwarantuje realizację założonych efektów kształcenia.  Kadrę miejscową 

wspomaga duża liczba wykładowców zagranicznych prowadzących  wykłady, np. na studiach 

w dyscyplinie geologia.  

Dużą wagę na studiach doktoranckich przywiązuje się do rozwijania umiejętności 

współpracy w zespole. Absolwenci tych studiów są metodycznie i warsztatowo przygotowani 

do prowadzenia badań w placówkach naukowych oraz do współpracy w zespołach 

badawczych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że analiza przedstawionych w trakcie wizytacji kart 

przedmiotów (sylabusów) pod kątem zakresu i szczegółowości zdefiniowanych efektów 

kształcenia, realizowanych treści oraz zgodności kwalifikacji naukowych kadry naukowo 

dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i sprawującej opiekę naukową nad 

doktorantami pozwala na stwierdzenie, iż założone tam efekty zostaną osiągnięte. Wykazała 

też, że program studiów doktoranckich został skonstruowany w sposób przemyślany i przy 

prawidłowym wykonaniu umożliwia w pełnym stopniu osiągnięcie zakładanych w programie 

efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 34/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r. 

„W sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla 

kierunków studiów prowadzonych na  UJ” z późn. zm. Efekty te w dostarczonych kartach 

programowych zostały sformułowane prawidłowo. 

2) Na Wydziale BiNoZ UJ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej prowadzone są 

studia podyplomowe – UNIGIS. Ogólne zasady organizacji i odbywania studiów 

podyplomowych określa - Uchwała nr 59/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

23 maja 2012 r. „W sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie 

http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/7075949/23.05.2012_uchwala_nr_59-V-2912-Regulamin_st._podypl.pdf
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/7075949/23.05.2012_uchwala_nr_59-V-2912-Regulamin_st._podypl.pdf
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Jagiellońskim”. Program kształcenia stanowi Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12 Rektora UJ 

z 15 lutego 2012 r. Są to studia doskonalące, międzyobszarowe, ulokowane w obszarach: 

nauki techniczne, nauki przyrodnicze i nauki społeczne. Studia są prowadzone częściowo w 

języku polskim i częściowo w języku angielskim. Zajęcia w trybie e-learningowym 

rozpoczynają się w lutym i trwają 4 semestry. Zjazdy odbywają się raz w semestrze i trwają 

dwa dni. Szczegółowy harmonogram zjazdów i modułów kształcenia jest podawany na 

początku zajęć.  

Ogólnym  celem kształcenia jest poznanie podstaw teoretycznych w zakresie 

geoinformatyki oraz nabycie umiejętności wykorzystywania w praktyce różnorodnych 

technologii informacji geograficznej. Określono związek efektów z misją i strategią: studia 

UNIGIS pozwalają absolwentom na  zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji w 

zakresie teorii i technologii informacji geograficznej. Prowadzone są we współpracy 

międzynarodowej co sprzyja rozpoznawalności UJ na arenie międzynarodowej. Wykorzystują 

nowoczesną metodę e-learningu.  

Rekrutacja na studia dokonywana jest w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w 

czasie której kandydaci powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i 

kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z 

zakresu Systemów Informacji Geograficznej. Liczba punktów ECTS przyporządkowana 

programowi studiów, konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi 60 w wariancie 

podstawowym; absolwenci uzyskują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i 120 ECTS w wariancie poszerzonym, który umożliwia uzyskanie tytułu 

MSc (Master of Science) in Geographic Information Scienceand Systems Uniwersytetu w 

Salzburgu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń modułów, 

natomiast w wariancie poszerzonym dodatkowo napisanie i obrona pracy dyplomowej. Każdy 

moduł i praca nauczycieli podlega ewaluacji przez studentów. Oceny studentów są 

analizowane i niezbędne zmiany wprowadzane są na bieżąco. Propozycje usprawnień są 

również konsultowane z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem w Salzburgu.  

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych stanowi Załącznik 

nr 7 do Zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. W zakresie wiedzy określono 5  

efektów kształcenia, w zakresie umiejętności 6 efektów, w zakresie kompetencji społecznych 

3 efekty kształcenia. Zdefiniowane efekty zawierają właściwy dla prowadzonych studiów 

zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia są przejrzyste,  

zdefiniowano je w sposób staranny i gruntownie przemyślany.  
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Opisy przedmiotów (sylabusy) są sporządzane g wzoru określonego w załączniku nr 9 

do Zarządzenia nr 12 Rektora UJ z dnia 15 lutego 2012 r. i zawierają takie same elementy, jak 

w przypadku sylabusów obowiązujących na studiach doktoranckich. Materiały dydaktyczne 

zamieszczane są na platformie e-learningowej Uniwersytetu w Salzburgu w języku 

angielskim i (częściowo) polskim, komunikacja odbywa się w języku polskim. Podstawą 

oceny pracy słuchacza jest ocena zaliczeń wykonywanych samodzielne przez słuchaczy i 

przesłanych prowadzącemu pocztą elektroniczną. Prace zaliczeniowe w formie esejów i 

raportów przygotowywane są przez słuchaczy sukcesywnie w czasie trwania modułu. W 

procesie oceny uwzględniana jest również aktywność w trakcie pracy grupowej. 

 Warunkiem zaliczenia modułu jest poprawne wykonanie wszystkich przewidzianych 

w nim prac zaliczeniowych. Słuchaczami studiów są pracownicy różnych firm, program 

studiów jest dostosowany do potrzeb firm, które poprzez współpracę z Uczelnią mają 

pośrednio wpływ na program studiów. Uczestnikami studiów są w większości Polacy, wielu 

mieszka na stałe za granicą. Przeprowadzany jest nabór coroczny. Aktualnie studiuje 15 

studentów. Studia prowadzone są w dwóch wersjach: podstawowej, na której studiuje 2/3 

słuchaczy i rozszerzonej - 1/3. Promotor/opiekun pracy dyplomowej wymaganej do 

ukończenia studiów w wersji rozszerzonej wybierany jest z grona zespołu UNIGIS, jest to 

min. doktor, temat pracy określa student, wtedy przydzielany jest opiekun. Temat pracy jest 

powiązany ze specyfiką firmy i powinien spełniać wymogi pracy naukowej. Instytut oferuje 

studentom pomoc przy pisaniu pracy w zakupie danych, programów, udostępnianiu licencji.   

Struktura kadry naukowo - dydaktycznej prowadzącej zajęcia na studiach 

podyplomowych oraz baza dydaktyczna wykorzystywana do prowadzonych studiów 

podyplomowych  opisana jest na stronie 35 Raportu Samooceny. Zespołowi Oceniającemu 

przedstawiono wykaz osób prowadzących zajęcia wraz z wybranymi ich publikacjami. 

Analiza dorobku naukowego tych osób i porównanie z prowadzonymi modułami wykazały, 

że właściwie powierzono prowadzenie zajęć, co daje gwarancję osiągnięcia założonych 

efektów kształcenia.  Wśród kadry są osoby o dużym doświadczeniu zawodowym w 

dziedzinie geoinformatyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jednostka dysponuje 

też odpowiednią bazą dydaktyczną na którą składają się: pomieszczenia dydaktyczne z 

odpowiednim wyposażeniem audiowizualnym, komputerowym (stacje robocze), 

oprogramowanie specjalistyczne, zarówno licencje stacjonarne, jak i licencje czasowe 

udostępniane słuchaczom na okres studiów (dzięki porozumieniom sieci UNIGIS ze 

światowymi producentami lub dzięki zakupowi licencji uniwersyteckich), urządzenia 
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specjalistyczne do prowadzenia pomiarów terenowych (odbiorniki do nawigacji satelitarnej, 

dalmierze laserowe), platformy e-learningowe (Uniwersytet w Salzburgu – Blackboard oraz 

Uniwersytet Jagielloński – Moodle), uniwersytecki system obsługi studenta (USOS). 

 

3) W procesie określania efektów kształcenia na studiach doktoranckich uczestniczą głównie 

wewnętrzni interesariusze w skład których wchodzą  uczestnicy studiów (studenci, 

doktoranci) i pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia. W tworzeniu programu 

brała udział Rada Programowa Wydziałowa i Rady Instytutów. Studenci, doktoranci i 

pracodawcy nie mieli udziału w tworzeniu programu, uczestniczyli jednak w jego 

zatwierdzaniu i opiniowaniu. W zebraniach Rad uczestniczą doktoranci. Wpływ na program 

mają poprzez ankiety. Doktoranci są także ankietowani przez studentów, mają dostęp do 

wyników i oceniają je jako przydatne w doskonaleniu swego warsztatu. Zajęcia prowadzą też 

praktycy spoza Uczelni (np. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Dyrektor Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej) – co szczególnie cenią doktoranci. Jak poinformowano 

ZO na spotkaniu z Kierownikami Studiów Doktoranckich, tylko w Instytucie Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej 30 osób realizuje wykłady. Istotny jest udział kadry zagranicznej;  

w Instytucie Nauk o Środowisku, gościli profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, Francji – 

wykłady wówczas trwają cały dzień w ramach przedmiotu do wyboru. 

 Na spotkanie Zespołu Oceniającego z interesariuszami zewnętrznymi przybyło ok. 15 

osób.  Są oni obecni w strukturach Uczelni, biorą udział w ocenie wyników kształcenia (np. 

Instytut Nauk o Środowisku - profilowanie przyszłych pracowników do biznesu). Programy 

studiów biologii, geografii i geologii były przedstawiane do opiniowania interesariuszom 

zewnętrznym. Sugestie od pracodawców były przekazywane Instytutom. Firmy korzystają z 

ekspertyz pracowników geologii, ich pracownicy prowadzą wykłady, udostępniają np.: teren 

budowy w celach dydaktycznych (pokaz), fundują stypendia. Wydział uwzględnił sugestie 

firm multinarodowych odnośnie zwiększenia udziału zajęć w języku angielskim. Wszyscy 

pracodawcy bardzo wysoko cenią zdobytą gruntowną wiedzę studentów, dostrzegają jednak 

braki w ich umiejętnościach praktycznych. Opracowana jest ankieta dla pracodawców, jest 

ona wielopłaszczyznowa, przedstawia zakres kształcenia z kursami i zawiera pytania co 

należałoby poprawić. Jest ona ciągle modyfikowana. Wielu interesariuszy  ją wypełniało z 

przeświadczeniem iż mają wpływ na tworzenie strategii. Władze Wydziału dostrzegły wzrost 

zainteresowania interesariuszy zewnętrznych współpracą naukową, dydaktyczną i biznesową 
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ze specjalistami Wydziału z jednej strony i  wzrost zapotrzebowania na wiedzę i eksperckie 

doradztwo przez interesariuszy zewnętrznych, co zostało podkreślone w analizie SWOT. 

 Do określania efektów kształcenia przy tworzeniu nowych programów i nowych 

kierunków wykorzystywane też są wyniki ankiet przeprowadzanych przez Biuro Karier, które 

wypełnia ok. 25% wszystkich absolwentów studiów I stopnia i 37 % studiów II stopnia i 

jednolitych magisterskich w 6 miesięcy od ukończenia studiów. Zespół Oceniający zapoznał 

się z opracowaniem ankiet absolwentów studiów I i II stopnia rocznika 2011/2012. 

Kwestionariusz badawczy liczył 79 pytań. Wyniki zostały wszechstronnie przeanalizowane, a 

wnioski wyciągnięte z analiz wykorzystywane są do doskonalenia procesu kształcenia. Udział 

interesariuszy zewnętrznych w procesie określania efektów kształcenia, a zwłaszcza ich 

osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz 

na studiach podyplomowych należy zatem ocenić jako zadowalający,  choć powinna istnieć 

ścieżka za pomocą której pracodawcy mogliby się częściej kontaktować z Uczelnią – taki 

postulat został zgłoszony przez pracodawców na spotkaniu z Zespołem Oceniającym. 

4) Zgodnie z § 4.1. Rozporządzenia MNiSW „W sprawie kształcenia na studiach 

doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych” z dnia 1 września 2011 r. Wydział 

BiNoZ UJ przypisał programom kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinach 

biologia, geografia i geologia po  60 punktów ECTS. Także przypisano punkty ECTS na 

studiach w dyscyplinie ekologia, które zostały uruchomione w ramach projektu w 2010 r. 

Punkty ECTS zostały także przypisane programowi studiów podyplomowych; liczba punktów 

ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi 60 w wariancie podstawowym i 120 

ECTS w wariancie poszerzonym. Punktacja odpowiadająca nakładowi pracy doktoranta 

adekwatnemu do osiąganych celów kształcenia określona zgodnie z § 4 Uchwały nr 

58/V/2012 Senatu UJ z dn. 23 maja 2012 r. „W sprawie wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego” odpowiada wytycznym określonym 

w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 r.  

 Program studiów doktoranckich określa nakład pracy doktoranta, wyrażony w 

punktach ECTS, w tym nakład pracy związany z realizacją poszczególnych 

modułów/przedmiotów, Punkty ECTS zostały przypisane wszystkim realizowanym na 

Wydziale przedmiotom. Przy określaniu ich liczby dla poszczególnych przedmiotów przyjęto, 

że jeden ECTS odpowiada 25 - 30 godz. pracy  studenta. Liczba godzin pracy doktoranta 

obejmuje udział w różnych formach zajęć zorganizowanych przez Uczelnię z udziałem 

nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas poświęcony na samodzielną pracę 
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doktoranta, tj. przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań, które mogą być realizowane poza 

uczelnią (np. projektów), przygotowanie do kolokwiów i egzaminów. Wyliczenia te stanowią 

element  opisu przedmiotu sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do 

Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Sylabusy dostępne są w systemie 

USOSweb. Analiza wyliczeń obecnych w sylabusach wykazała, że są one przypisane 

prawidłowo. Prawidłowe przypisanie punktów ECTS poszczególnym przedmiotom i ich 

właściwy dobór do realizacji zakładanych efektów kształcenia określonych dla studiów 

powoduje, iż są spełnione wymagania odnośnie całkowitej liczby punktów ECTS określone w 

ww. aktach prawnych dla całego toku studiów. 

     Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich system stwarza możliwości 

indywidualizowania procesu kształcenia na studiach doktoranckich poprzez wymianę 

międzyuczelnianą i międzynarodową. W ramach programu ERASMUS, stale rozwija się 

współpraca między uczelniami w zakresie wymiany studentów i pracowników. W różnego 

rodzaju programach oraz w wymianie realizowanej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi  

w okresie 2008-2013 uczestniczyło (wyjechało), ok. 150 studentów, ok. 40  doktorantów i ok. 

70  pracowników, nieco mniejsza liczba osób przyjechała (odpowiednio  ok. 80, 20 i 40). 

Indywidualizowanie procesu kształcenia w zakresie dydaktyki poprzez wymianę z innymi 

uczelniami, w tym zagranicznymi, należy zatem  ocenić pozytywnie. 

5) Studia doktoranckie na Wydziale BiNoZ UJ umożliwiają uzyskanie zaawansowanej 

wiedzy w określonych dyscyplinach naukowych, przygotowują do samodzielnej działalności 

badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Efekty kształcenia osiągane 

w trakcie studiów  są określane i weryfikowane w oparciu o dokumenty zgromadzone pod 

adresem http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/programy-kształcenia. Zasady opisu 

efektów kształcenia oraz zasady dyplomowania ujęte zostały w Zarządzeniu nr 12 Rektora UJ 

z 15 lutego 2012 r. „W sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia 

na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających”. 

Na podstawie przedstawionych danych oraz informacji uzyskanych w czasie wizytacji 

można stwierdzić, że Wydział posiada wiarygodny i spójny system weryfikacji efektów 

kształcenia na wszystkich poziomach i kierunkach studiów, a w przypadku studiów 

doktoranckich również postępów w pracy naukowej. System ten funkcjonuje poprzez 

monitorowanie realizacji programu kształcenia przez Władze Wydziału, kierownictwo 

studiów  doktoranckich i podyplomowych oraz ocenę i analizę procesu nauczania na wielu 

etapach cząstkowych.  

http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/programy-kształcenia
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Szczegółowe opisy sposobu sprawdzania efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich są zamieszczone w programie studiów zgodnie z przyjętymi na Uczelni 

wytycznymi Zarządzenia nr 50 Rektora UJ uchwalonymi na posiedzeniu Rady Wydziału 

Biologii i Nauk o Ziemi  18 czerwca 2012 r. oraz w sylabusach i przedstawiane są przez 

nauczycieli na pierwszych zajęciach. Zgodnie z opisami studiów efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy i umiejętności  są weryfikowane, zgodnie z wymaganiami wykładowców 

podanymi w opisie przedmiotów (sylabusach) w USOSweb. Zgodnie z Regulaminem 

Studiów Doktoranckich oraz z wytycznymi przywołanego wyżej Zarządzenia Rektora UJ, 

doktoranci zobowiązani są  do składania kierownikowi studiów  corocznego sprawozdania z 

realizacji programu studiów i postępów w realizacji pracy naukowej terminie do 30 września. 

Opiekun naukowy sprawujący bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad 

doktorantem, który z chwilą wszczęcia przewodu doktorskiego obejmuje funkcję promotora, 

dokonuje corocznej oceny postępów doktoranta.  

 W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z planu i programu studiów 

doktoranckich  doktorant może powtórzyć te zajęcia za zgodą kierownika studiów, pod 

warunkiem, że nie przedłuży to okresu studiów. Uprawnienie to przysługuje doktorantowi 

jeden raz w toku studiów.  Zdecydowana większość doktorantów – ponad 90% kończy studia 

obroną pracy w terminie. 

 Wszystkie informacje dotyczące programów studiów, efektów kształcenia, organizacji 

toku studiów, oferty edukacyjnej i o procedurach wydziałowych dotyczących są 

zamieszczone na stronach  internetowych. Informacje o realizowanych na Wydziale zajęciach 

(sylabusy), planach zajęć a także ankiety zajęć i nauczycieli akademickich udostępniane są w 

USOSweb.  

 Aktywność naukowa doktorantów oceniana jest według kryteriów określonych 

rodzajem stypendium, o które ubiega się doktorant. W większości przypadków największą 

rangę punktową mają osiągnięcia naukowe, kolejne miejsce zajmują: ocena zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów, postępy w przygotowaniu pracy 

doktorskiej oraz prace na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu. 

 Na podstawie przedstawionych danych oraz informacji uzyskanych w czasie wizytacji 

można stwierdzić, że Wydział posiada wiarygodny i spójny system weryfikacji efektów 

kształcenia, a w przypadku studiów doktoranckich również postępów w pracy naukowej. 

System ten funkcjonuje poprzez monitorowanie realizacji programu kształcenia przez Władze 
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Wydziału, kierowników studium doktoranckiego i kierownictwo studiów podyplomowych 

oraz ocenę i analizę procesu nauczania na wielu etapach cząstkowych. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
 4
 w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Programy studiów doktoranckich są opracowane zgodnie z wymogami KRK z wyjątkiem 

studiów w dyscyplinie ekologia, które zostały utworzone w 2010 r. Sposoby realizacji 

umożliwiają osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia właściwych dla 

określonych dziedzin nauk biologicznych i nauk o Ziemi z obszaru nauk przyrodniczych. 

Poprzez poprawną realizację programów kształcenia oceniane studia doktoranckie 

profesjonalnie przygotowują do pracy o charakterze badawczym, pozwalają na zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w placówkach naukowych w tym 

umiejętności pozyskiwania środków niezbędnych do ich prowadzenia, do pracy w szkołach 

wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, samorządach lokalnych, jednostkach 

administracji państwowej. Wydział zapewnia  doktorantom prowadzenie badań w zespołach 

badawczych oraz badań indywidualnych w Jednostce i poza nią, czego efektem są liczne 

publikacje, których doktoranci są  autorami i współautorami. Kadra naukowo-dydaktyczna 

prowadząca zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawująca opiekę naukową 

nad doktorantami ma wysokie i odpowiednie, udokumentowane dorobkiem naukowym, 

kwalifikacje umożliwiające osiągnięcie założonych celów i efektów kształcenia. 

2) Uczelnia w pełni zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodne z 

wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwia nabycie nowych 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Program i plan studiów podyplomowych 

umożliwia też realizację zakładanych efektów kształcenia w założonym czasie ich trwania. 

Dobór kadry dydaktycznej realizującej zajęcia na studiach podyplomowych jest właściwy, 

umożliwia uzyskanie zakładanych efektów kształcenia i zapewnia wysoką jakość kształcenia. 

3) Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania efektów 

kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego 

na studiach doktoranckich i podyplomowych należy ocenić jako znaczący, choć wymagający 

jeszcze rozwinięcia oraz sformalizowania. 

4) System ECTS dla studiów doktoranckich i podyplomowych został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi w Uczelni regulacjami. Jest poprawny, wyliczenia punktów prawidłowe, 

uwzględniające nakład pracy i czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. System sprzyja indywidualizowaniu procesu kształcenia na studiach 

doktoranckich poprzez wymianę międzyuczelnianą i międzynarodową. 

5) System oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia stosowany w 

Jednostce jest wiarygodny i przejrzysty. System ten funkcjonuje poprzez monitorowanie 

realizacji programu kształcenia przez władze Wydziału, kierownictwo studiów doktoranckich 

i podyplomowych  oraz weryfikację osiąganych przez studentów celów i efektów kształcenia, 

poprzez ocenę i analizę procesu nauczania na wielu etapach cząstkowych zdobywania wiedzy 

- od wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach poszczególnych przedmiotów 

objętych programem studiów do obrony pracy doktorskiej. Zasady funkcjonowania systemu 

są powszechnie  dostępne i znane doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych. 
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4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

 

1) Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi 251 nauczycieli akademickich; w tym 46 

profesorów, 65  doktorów habilitowanych, 129 pracowników ze stopniem doktora oraz 11 

pozostałych. Ponadto kadrę wspiera 7 nauczycieli akademickich dla których Jednostka jest 

dodatkowym miejscem pracy. Ogólna liczba pracowników w ciągu ostatnich 5 lat utrzymuje 

się praktycznie na stałym poziomie. Polityka kadrowa prowadzona na Wydziale wyraźnie 

ogranicza zatrudnianie na stanowisku asystenta osób z tytułem zawodowym magistra na rzecz 

zatrudniania doktorantów lub asystentów naukowych, których pensje finansowane są m. in.  z 

projektów badawczych. Jak zaznaczono w Raporcie Samooceny,  Wydział BiNoZ jest w skali 

Uniwersytetu Jagiellońskiego miejscem pracy dla ok. 12% pracowników naukowo-

dydaktycznych z tytułem profesora i podobnej liczby pracowników posiadających stopień 

doktora habilitowanego. W stosunku do roku 2008 obserwuje się wzrost liczby doktorów 

habilitowanych. Jest to efekt zmian w systemie zatrudnienia wymuszającym konieczność 

zdobywania stopni w karierze naukowej w określonym czasie i wzmacnia potencjał naukowo-

dydaktyczny Wydziału. Zmniejszyła się w tym okresie liczba doktorów, chociaż w wyniku 

prowadzonych studiów III stopnia wypromowano ich aż 148, jednak znaczna ich liczba 

podjęła pracę w innych instytucjach naukowych i uczelniach w kraju i za granicą. W tym 

samym czasie wypromowano 50 doktorów habilitowanych. 

 W stosunku do liczby studentów liczba nauczycieli akademickich jest wysoka – przy 

2170 studentach Wydziału w proces dydaktyczny zaangażowanych jest 251 nauczycieli, co 

daje średnio około 8,6 studenta przypadających na jednego nauczyciela. 

 W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z dnia 27.07.2005, z późn. zm.) zatrudnianie nowych 

pracowników, także nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na nowo 

powołanych kierunkach, odbywa się tylko na drodze otwartych konkursów w których bierze 

się pod uwagę aktywność naukową, wyrażaną jakością i liczbą publikacji oraz opisywaną 

przez inne parametry scientometryczne. Uwzględniane jest także doświadczenie dydaktyczne 

poparte wynikami ankiet studenckich, opiniami przełożonych i tematyką prowadzonych 

kursów oraz perspektywa rozwoju kariery naukowej kandydata. Konkursy są otwarte dla 

wszystkich zainteresowanych z kraju i z zagranicy spełniających wymagania, jednak bardzo 

często są one wygrywane przez pracowników/absolwentów Wydziału i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, co świadczy o najwyższej jakości kształcenia i najlepszych warunkach 
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rozwoju naukowego stwarzanych przez Wydział. Wymagania stawiane przez Wydział przy 

awansie naukowym na kolejne stopnie naukowe są gwarantem wysokiej jakości 

zatrudnianych pracowników i zapewniają awans w oparciu o uznane osiągnięcia naukowe i 

dydaktyczne.  

Uczelniane zasady przeprowadzenia konkursu na stanowiska nauczyciela 

akademickiego określone są w Rozdziale 2 Tryb przeprowadzania konkursu § 156 i  158 

Statutu Uniwersytetu  Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat UJ w dniu 7 czerwca 2006 r. 

z późn. zm.). Informację o konkursie ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu. 

Procedurę konkursową przeprowadza właściwa komisja wydziałowa albo komisja powołana 

przez organ kolegialny jednostki pozawydziałowej lub międzywydziałowej, która dokonuje 

oceny zgłoszonych kandydatur i jej wynik przedstawia dziekanowi, kierownikowi jednostki 

pozawydziałowej lub międzywydziałowej, który występuje do właściwego organu 

kolegialnego o zajęcie stanowiska w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego, 

przedstawiając temu organowi wynik dokonanej oceny. Po uzyskaniu stanowiska dziekan, 

kierownik jednostki pozawydziałowej lub międzywydziałowej występuje do Rektora z 

odpowiednim wnioskiem w sprawie zatrudnienia. W przypadku konkursu na stanowisko 

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego Rektor przedkłada wniosek dziekana 

właściwej komisji senackiej, dokonuje powtórnej oceny kandydatur a pozyskaniu stanowiska 

występuje do Senatu z odpowiednim wnioskiem w sprawie zatrudnienia. 

 Dla oceny stanu kadrowego kluczową rolę odgrywa spełnienie wymagań 

wynikających z minimum kadrowego dla realizowanych kierunków kształcenia. Podstawę 

prawną określającą aktualne wymagania, stanowi rozporządzenie MNiSW z dnia 5 

października 2011 r. „W sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i 

poziomie kształcenia” (Dz. U. Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.). Liczba nauczycieli 

akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny i przypisanych do określonych 

kierunków spełnia kryteria powyższych przepisów - Wydział ma wystarczającą liczbę 

pracowników do pokrycia minimum kadrowego na wszystkich kierunkach studiów, które 

obecnie prowadzi.  

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału prowadzą badania, które są ściśle 

powiązane z tematyką studiów oraz prowadzonymi przedmiotami. Większość z nich posiada 

liczące się w świecie osiągnięcia naukowo-badawcze publikowane w najlepszych 

czasopismach krajowych i zagranicznych o międzynarodowym zasięgu. Obecnie większość 

pracowników minimum kadrowego stanowią pracownicy samodzielni. Przydzielenia ich do 
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minimum kadrowego danego kierunku dokonano w oparciu o profil prowadzonych przez nich 

badań i tematykę badań naukowych. Spójność zakresu specjalności realizowanych przez 

kadrę naukowo-dydaktyczną z zakładanymi efektami kształcenia należy ocenić bardzo 

dobrze, a posiadane zasoby kadrowe służą realizacji zakładanych celów strategicznych 

Wydziału. Kadra nauczycieli akademickich dobrze reprezentuje obszary wiedzy i dyscypliny 

naukowe zgodne z wymienionymi kierunkami. Widoczny jest też wyraźny związek między 

problematyką badań uprawianych na Wydziale i realizacją procesu dydaktycznego. 

Kadra naukowo-dydaktyczna WBiNoZ UJ jest okresowo oceniana. Zasady i kryteria 

oceny nauczycieli akademickich uaktualniane są corocznie w oparciu o nadrzędny zapis 

zawarty w rozdziale 5 Statutu UJ.  Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje właściwa 

komisja wydziałowa. Przewodniczącym komisji jest Dziekan, a w przypadku jednostek 

pozawydziałowych lub międzywydziałowych osoba powołana przez Rektora. System 

weryfikacji kadry tj. okresowa ocena nauczycieli akademickich jest dokonywany zgodnie 

z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z dnia 27.07.2005 z późn. 

zm.). Ocena profesorów tytularnych przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata, a 

także na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, natomiast doktorów 

habilitowanych i doktorów - nie rzadziej niż raz na dwa lata, a także w procedurze  

przedłużenia okresu zatrudnienia lub też na wniosek zainteresowanego. Działalność naukowa 

i dydaktyczna każdego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału podlega ciągłej 

ocenie, której celem jest poprawa jej efektywności i skuteczności. Kryteriami oceny są 

osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, postępy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 

uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu, a w przypadku nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora - również kształcenie kadry naukowej. 

Ocena uwzględnia także opinie bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki 

organizacyjnej. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawioną przez studentów i 

doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Przy dokonywaniu oceny 

osiągnięć nauczyciela akademickiego uwzględnia się ankiety Wyniki działalności naukowej 

pracownika.  Nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się z dokumentami 

związanymi z jego oceną. Wyniki oceny mają wpływ na: nagrody i wyróżnienia, wysokość 

wynagrodzenia, powierzanie funkcji kierowniczych, dalsze zatrudnienie.  

W ramach  Wewnętrznego  Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowana 

jest ankietowa ocena zajęć dydaktycznych dokonywana na końcu semestru przez studentów 
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uczestniczących w kursach prowadzonych przez pracownika. Ocenie podlegają wszystkie 

osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. Kwestionariusz ankiety oceny zajęć dydaktycznych 

składa się z czterech modułów: 

Modułu A obejmującego pytania odnoszące się do oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych, 

dokonywanej przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów. Wyniki oceny uzyskiwanej 

przy wykorzystaniu tego modułu są uwzględniane przy dokonywaniu okresowej oceny nauczycieli 

akademickich; 

Modułu B obejmującego pytania do typów zajęć przygotowane przez zespoły doskonalenia jakości kształcenia 

działające w podstawowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach poza- i międzywydziałowych oraz 

wspólnych, dostosowane do specyfiki prowadzonych w tych jednostkach zajęć. Wyniki tych ocen 

wykorzystywane są w kształtowaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej, ocenie Komisji Akredytacyjnej oraz w 

procesie doskonalenia w skali Jednostki; 

Modułu C obejmującego komentarze tekstowe dotyczące oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez 

osobę prowadzącą zajęcia, dokonywanej przez studentów słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów 

oraz oceny odnoszącej się do typu zajęć;  

Modułu D obejmującego pytania specyficzne dla oceny zajęć z wybranego przedmiotu, które mogą być 

wprowadzone do kwestionariusza na wniosek pełnomocnika ds. ewaluacji jakości kształcenia w danej jednostce. 

 Kwestionariusze ankiety są udostępniane studentom, słuchaczom studiów 

podyplomowych i doktorantom za pośrednictwem indywidualnych kont po zalogowaniu w 

systemie USOSweb. Zespołowi Oceniającemu przedstawiono obszerne sprawozdanie z oceny 

zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2012/2013. Obejmowało ono część wstępną 

zawierającą charakterystykę dydaktyki na Wydziale, charakterystykę ankietowej oceny zajęć, 

porównanie ocen pracowników, porównanie ocen zajęć, analizę komentarzy oraz wnioski, 

sugestie, rekomendacje. Jak wynika z analizy opracowania, odsetek ocenionych pracowników 

dla całego Wydziału za dwa semestry jest dość wysoki i kształtuje się na poziomie ok. 72%. 

Odsetek ocenionych zajęć dla całego Wydziału wyniósł także średnio za obydwa semestry 

85%. Odsetek studentów wypełniających ankiety pozostaje na poziomie ok. 22%. Uśredniona 

punktacja wyników oceny zajęć wg ocen pracowników Jednostki, w skali całego Wydziału 

kształtuje się na poziomie 86 pkt. (na 100 możliwych) i jest wyższa od średniej dla UJ. Jeśli 

chodzi o poszczególne pytania, to najwyższe oceny w skali Wydziału (4,6) uzyskało 

przygotowanie do zajęć i kryteria przestrzegania obowiązujących zasad. Wyniki ankiet 

nauczyciele  uznali za wiarygodne, a samą ankietyzację za przydatną, aby poprawić swój 

warsztat naukowy, chociaż niektórzy uważają za najbardziej wartościową  ankietę zrobioną 

przez siebie i będącą dopełnieniem ankiety ogólnej.  

 Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału BiNoZ z dnia 18 grudnia 2012 r. „W 

sprawie procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia” określa dalszy tok 

postępowania wobec pracowników ocenionych poniżej normy i znacznie poniżej normy – jest 

to przeprowadzenie hospitacji. Ponadto zgodnie z ww. Zarządzeniem hospitacje powinny 

dotyczyć zajęć prowadzonych przez młodych pracowników dydaktycznych oraz uczestników 
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studiów III stopnia, którym powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych. Hospitacje 

powinny zostać udokumentowane przy pomocy wydziałowej karty hospitacji i każdorazowo 

omówione z hospitowanym. Komisja przeprowadzająca okresową ocenę pracownika bierze 

pod uwagę przedstawione opinie i zalecenia w dokumentacji hospitacji i konfrontuje je z 

wynikami ankiet studenckich. 

 Nauczyciele zebrani na spotkaniu z Zespołem Oceniającym w liczbie ok. 100 

osób za dobrą metodę oceny jakości kształcenia i weryfikacji pracowników uznali także 

zajęcia do wyboru, których na Wydziale jest dużo. Corocznie jest wydawany katalog kursów 

do wyboru, każdy pracownik ma prawo zgłosić kurs, a ich wybór przez studentów świadczy o 

atrakcyjności kursu. Zestawy nowych kursów są omawiane na Radzie Instytutów. 

Na podstawie wyników oceny zajęć dydaktycznych najwyżej ocenionym 

pracownikom UJ przyznawane są dodatkowe wynagrodzenia. Nazwiska trzech najlepiej 

ocenionych nauczycieli akademickich w każdej jednostce podawane są do wiadomości na 

stronie internetowej.  Ankietowy system oceny zajęć dydaktycznych nadzorowany jest przez 

Prorektora UJ ds. Dydaktyki. Regulamin wprowadza m. in. dodatkowy system motywacyjny 

w postaci nagród dla najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich. Głównym celem 

prowadzonej na Wydziale polityki kadrowej jest dbałość o rozwój kwalifikacji naukowych i 

kompetencji dydaktycznych kadry. Wysokość środków przeznaczonych na dodatkowe 

wynagrodzenia wyznacza w każdym roku akademickim Rektor UJ. Nagradzanie odbywa się 

zgodnie z zapisem zawartym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

art. 155. Ponadto wyróżniający się nauczyciele akademiccy mogą być nagradzani przez 

przyznawane corocznie nagrody Pro Arte Docendi dla wyróżniających się dydaktyków oraz 

nagrodę Hugona Kołłątaja za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych. W 

celu podnoszenia umiejętności dydaktycznych młodych pracowników i doktorantów 

organizowane są cykliczne warsztaty Ars Docendi, których podstawą prawną jest Zarządzenie 

nr 78 Rektora UJ z 28 października 2011 r. 

Doktoranci uczestniczą w ocenie jakości kształcenia także przez udział w ankietowej 

ewaluacji zajęć dydaktycznych oraz studiów III stopnia. Przedmioty prowadzone na studiach 

III stopnia są oceniane poprzez ankiety; doktoranci jako nauczyciele akademiccy prowadzący 

zajęcia są także oceniani przez studentów i mają dostęp do oceny przez USOSweb. Byli także 

hospitowani na własnych zajęciach. Dorobek doktoranta stanowi podstawę jego corocznej 

oceny i umożliwia wszczęcie przewodu doktorskiego. W oparciu o osiągnięcia tworzony jest 
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ranking doktorantów, który jest podstawą przyznawania stypendiów, nagród i umożliwia 

starania o finansowanie dalszych badań. 

Podsumowując, dobór nauczycieli akademickich do realizacji procesu dydaktycznego 

nie budzi  zastrzeżeń,  oparty jest w głównej mierze na dorobku naukowym pracownika. 

Należy zauważyć, że kwalifikacje naukowe, dydaktyczne oraz praktyczne kadry naukowo-

dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i sprawującej opiekę naukową nad 

doktorantami stoją na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza przegląd dorobku 

naukowego nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na wszystkich typach i 

poziomach studiów prowadzonych na ocenianym Wydziale. Porównanie zakresu specjalności 

reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną z efektami kształcenia określonymi dla 

prowadzonych w jednostce studiów umożliwia prawidłowe powierzanie jej zadań 

dydaktycznych i naukowych, co gwarantuje realizację założonych efektów kształcenia. 

2) Wydział zlokalizowany jest na nowoczesnym, nowo wybudowanym Kampusie, w którego 

skład wchodzą budynki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk o 

Środowisku oraz Instytutu Zoologii. Zaplecze dydaktyczne Wydziału tworzą liczne sale 

wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. Do dyspozycji studentów i 

doktorantów jest 7 pracowni komputerowych, ponad 40 specjalistycznych pracowni 

rozmieszczonych w Instytutach oraz Biblioteka Nauk Przyrodniczych. Ponadto w budynkach 

dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa.  

Aparatura i wyposażenie laboratoriów Instytutu Nauk o Środowisku  

 Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii. 

Wyposażenie: analizator elementarny CHNOS (Elementar Vario El III), spektrofotometry: absorpcji 

atomowej z kuwetą grafitową i płomieniem (Perkin-Elmer AAnalyst 800), emisji atomowej (Jenway 

PFP7), mikropłytkowy Quant (Biotec), mikrorespirometr Mikro-Oxymax (Columbus Instr.), zestaw 

do rejestracji i analizy obrazu (mikroskop binokularny Olympus z aparatem cyfrowym Camedia 3030, 

aparat cyfrowy Canon EOS 350D), cieplarki, suszarki, mineralizatory, płyty grzewcze, piece silitowe, 

wytrząsarki, pH-metry, wagi analityczne etc, komora klimatyczna (regulacja temperatury, wilgotności i 

oświetlenia), analizator Kjeldahla z mineralizatorem do oznaczania azotu, chromatograf gazowy z 

kompletnym, bezrozpuszczalnikowym systemem ekstrakcji substancji lotnych z materiałów ciekłych i 

gazowych. 

Możliwości: analizy związane z badaniem wpływu substancji toksycznych na organizmy, populacje i 

ekosystemy, ocena skutków środowiskowych skażenia, ocena ryzyka ekologicznego. 

 Laboratorium Ekologii Molekularnej 

Wyposażenie: automatyczny kapilarny analizator DNA ABI 3130xl, system Real-time PCR, 

spektrofotometr NanoDrop, termocyklery, wirówki, w tym również z wirnikami do wirowania płytek, 

zestawy do elektroforezy w żelach agarozowych, zestaw do elektroforezy Elchrom, zestaw do 

dokumentacji żeli, homogenizator mechaniczny PRO200.  

Możliwości: ekstrakcja i analiza ilości i jakości DNA i RNA, PCR, sekwencjonowanie DNA metodą 

Sangera, analiza długości fragmentów metodą elektroforezy kapilarnej i na żelach Elchrom, klonowanie 

DNA w wektorach biologicznych, przygotowanie prób do sekwencjonowania nowej 

generacji.Laboratorium jest dostępne dla pracowników i doktorantów INoŚ oraz dla osób z nimi 

współpracujących  
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Laboratoria pomocnicze, pracownie, komory klimatyczne INoŚ 

 Laboratorium Ekologii Populacyjnej 

Wyposażenie: komora klimatyczna z regulowaną wilgotnością i oświetleniem do hodowli drobnych 

bezkręgowców, dygestorium, lupy waga Sartorius d=0,0001mg max 4g.  

 Laboratorium Ekologii Ekosystemów 

Wyposażenie: mikroskop stereoskopowy OLYMPUS SZX12 (1szt.) i OLYMPUS SZX7 (2szt), 

mikroskop Nikon Eclipse 50i z kontrastem fazowym, sprzężony z kamerą cyfrową, waga analityczna, 

komora klimatyczna.  

Możliwości: Badanie fauny glebowej, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, wykonywanie 

pomiarów, eksperymenty hodowlane.  

 Laboratorium Bioenergetyki  

Wyposażenie: skomputeryzowane układy respirometryczne (systemy do pomiaru tempa konsumpcji 

tlenu i tempa uwalniania CO2 przez organizmy żywe), służące do pomiarów w układzie przepływowym 

jedno- i wielokanałowym lub w układzie zamkniętym, bieżnia dla małych zwierząt laboratoryjnych, 

analizatory do przyżyciowego pomiaru zawartości tłuszczu metodą TOBEC, detektory aktywności 

(skomputeryzowany system do badania behawioru), aparat do ekstrakcji lipidów. 

Możliwości: pomiary tempa metabolizmu spoczynkowego i chwilowego wysiłkowego oraz 

przeciętnych wydatków energetycznych u różnych organizmów, przede wszystkim u drobnych 

kręgowców lądowych; przy pracy w systemie zamkniętym wykonywanie pomiarów 

respirometrycznych u bezkręgowców, w próbkach gleby, w koloniach mikroorganizmów i u roślin; 

badanie aktywności lokomotorycznej u zwierząt o masie od 1-200 g.; przyżyciowe oszacowania 

zawartości tłuszczu metodą TOBEC u drobnych gryzoni, rejestrowanie behawioru drobnych gryzoni i 

komputerowa analiza zapisów, pozwalająca na automatyczne zliczanie poszczególnych komponentów 

behawioru. 

 Laboratorium Mikrobiologii Ekologicznej  

Wyposażenie: trzy komory laminarne, wytrząsarka do płytek titracyjnych z regulacją temperatury, trzy 

uniwersalne wytrząsarki z regulacją temperatury, dwie wytrząsarki stołowe do probówek typu vortex, 

trzy jednostanowiskowe wytrząsarki do płytek titracyjnych, uniwersalny czytnik do mikropłytek 

BIOSCREEN-C, wielofunkcyjny czytnik mikropłytek TECAN, cztery inkubatory z regulacją 

temperatury, zestaw do elektroforezy DNA, zestaw do elektroforezy białek, wirówka z chłodzeniem, 

wirówka stołowa, dwa mikroskopy, w tym jeden z mikromanipulatorem, termocykler bez gradientu, 

dwa bloki grzejne, waga laboratoryjna, zamrażarka – 80
o
C, zamrażarka – 20

o
C, chłodziarko-zamrażarka 

i chłodziarka, dwa autoklawy, suszarka laboratoryjna, dygestorium. 

Możliwości: Wszechstronne przygotowanie i prowadzenie hodowli mikroorganizmów tlenowych oraz 

określanie różnych parametrów krzywej wzrostu mikroorganizmów. Ekstrakcja i analiza DNA i białek. 

Długoterminowe przechowywanie szczepów. 

 Laboratorium Ekologii Behawioralnej 

Wyposażenie: mikroskop optyczny Nikon Eclipse E 600 z przystawką do aparatu cyfrowego. 

Lupa Nikon SMZ 1000 z przystawką do aparatu cyfrowego, lupa Nikon SMZ 1500 z przystawką do 

aparatu cyfrowego, waga Mettler Toledo AG 285 z dokładnością do 0,01/01 mg.  

Możliwości: badanie pasożytów pszczół (Nosema, Crithidia), sporządzanie dokumentacji 

fotograficznej, wykonywanie precyzyjnych pomiarów masy. 

 Laboratorium Histologiczne 

Wyposażenie: Zautomatyzowany mikrotom rotacyjny ZEISS HYRAX N55 z uchwytem do bloczków  i 

do kasetek, system transportu skrawków parafinowych na podgrzewanej wodzie wraz z łaźnią wodną 

MICROTOM INTERNATIONAL GMBH. kriostat LEICA CM 1950 UV, płyta grzejna CAT H3 

SCHOTT, penseta grzewcza LEICA, mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE 80i (pole jasne, ciemne, 

kontrast faza, fluorescencja) z kamerą AxioCam MRc5 ZEISS oraz programem do akwizycji i analizy 

obrazu ZEN (ZEISS), lupa binokularowa OLYMPUS SZX 10 ze światłem przechodzącym (polem 

jasnym, ciemnym i światłem skośnym) oraz oświetleniem światłowodowym KL 1500 LCD SCHOTT 

wraz z kamerą OLYMPUS V-TV 1XC oraz programem do akwizycji i analizy obrazu QUICK PHOTO 

CAMERA 2.3., oprogramowanie Cell Sens OLYMPUS do analizy zdjęć wirtualnych, cieplarka 

CONBEST (max. temp. 70
o
C), suszarka (zakres temperatury 250

o
C) MEMMERT, wirówka 5702R 

sterowana mikroprocesorowo z wentylowaną komorą wirowania EPPENDORF, worteksy IKA, 

elektroniczna waga precyzyjna PCB 400 KERN, wstrząsarka laboratoryjna 358 A ELPIN SC, naczynie 

DEWAR, pompa membranowa Liquiport KNF FLODOS AG, Gazowy palnik laboratoryjny 

WLD_TEC FUEGO, myjka ultradźwiękowa ELMA, sterylizator parowy (autoklaw) PRESTIGE 

MEDICAL 210048, dygestorium, komora laminarna ESCO klasa II bezpieczeństwa.  

Możliwości: zatopienie materiału biologicznego w parafinie; przygotowanie skrawków mrożeniowych; 

barwienie tkanek na potrzeby mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej, akwizycja i analiza obrazu. 
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 Laboratorium Zespołu Interakcji Roślin z Mikroorganizmami 

Wyposażenie: mikroskop świetlny z epifluorescencją, kontrastem fazowym i kontrastem Nomarskiego 

Nikon Eclipse E800; kamera z systemem do zbierania i analizy obrazu Nikon Digital Sight L1, system 

do zbierania i analizy obrazu Image Pro Plus, mikroskopy stereoskopowe Meiji Techno oraz Hund, 

mikroyom Leica, 2 aparaty do pomiaru fluorescencji chlorofilu HANDY PEA, wytrząsarka do kolb 

ELPIN, 2 inkubatory Memmert, komora z laminarnym przepływem powietrza TelStar, miernik 

wilgotności gleby Theta Probe, pH-metr glebowy, mała komora preparatywna z wyciągiem, 

mikrowirówka MP 50, iluminator UV Vilbert-Lourmat, aparat do elektroforezy Mupid.  

Możliwości: analizy substancji nie wykazujących wysokiej toksyczności, brak możliwości pracy z 

organizmami chorobotwórczymi. 

 Laboratorium Ekologii Gleby 

Wyposażenie: płyta grzewcza, lejko O’Connora, lejki Tullgrena, suszarki, piec muflowy, komora 

klimatyczna.  

Możliwości: przebieranie i płukanie prób gleby, mineralizacja prób w kwasach, wypłaszanie fauny 

glebowej w mokrych lejkach, wypłaszanie fauny glebowej suchych lejkach, eksperymenty hodowlane z 

fauną glebową. 

 Laboratorium Monitoringu Środowiska 

Wyposażenie: suszarki laboratoryjne, cieplarka mikrobiologiczna, płyty grzejne do mineralizacji prób, 

aparat do oczyszczania wody Milli Q, wirówka laboratoryjna, waga analityczna METTLER 240, 

spektrofotometr SPEKTROMOM 204 (tylko do pomiarów absorbancji roztworów w zakresie światła 

widzialnego), komora do badań wymagających stałych warunków temperaturowych (+8 - +30
o
C), 

analizator hemoglobiny HemoCue Hb 201+. 

Możliwości: Oznaczanie hematokrytu i hemoglobiny, oznaczanie siarki metodą turbidymetryczną (od 0, 

05 g/L). 

 Laboratorium Badań Łowieckich 

Wyposażenie: suszarka laboratoryjna, zamrażarka, waga laboratoryjna, mikroskop binokularny EV-

1000 Pro, lupy. 

Możliwości: analiza pokarmu i parazytofauny wybranych gatunków ssaków drapieżnych. 

 Pracownia Protozoologiczna 

Wyposażenie: mikroskop odwrócony Olympus z kontrastem Nomarskiego z kamerą i komputerem 

wyposażonym w system analizy obrazu MULTISCAN. Trzy komory klimatyczne SANYO z niezależną 

regulacją reżimu świetlnego i temperaturowego. 

Możliwości: prowadzenia przyżyciowych obserwacji w szalkach i płytkach do hodowli tkankowej. 

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sekwencji wideo i wykonywanie różnorodnych pomiarów. 

Hodowla sinic, glonów i pierwotniaków. 

 Pracownia Bentologiczna 

Wyposażenie: mikroskopy stereoskopowe: Olympus SZX-7, Olympus SZ-40 (2 sztuki), mikroskop 

Nikon YS-100 sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu 

LUCIA, fotometr Helios UV-VIS, fotometr terenowy, konduktometr terenowy Hanna, sonda tlenowa 

Hanna, digestorium, odciągi miejscowe Nederman. 

Możliwości: przebieranie i opracowywanie prób mikrofauny wodnej; szczegółowe oznaczanie różnych 

taksonów bezkręgowców zaliczanych do makrobentosu wód śródlądowych, sporządzanie dokumentacji 

fotograficznej, sekwencji wideo i wykonywanie różnorodnych pomiarów organizmów wodnych, 

podstawowe analizy składu chemicznego wód. 

 Pracownia Behawioralno-Akustyczna  

Wyposażenie: kamera cyfrowa SONY DCR-HC30E, detektor dźwięku S30, program komputerowy do 

analizy sygnałów dźwiękowych RAVEN 1.2,areny do badań behawioralnych – wiwaria, labirynty Y, 

labirynt 8-ramienny.  

Możliwości: wszechstronne badania behawioralne i akustyczne włącznie z badaniem i analizą 

ultradźwięków emitowanych przez zwierzęta, sporządzanie dokumentacji video i audio. 

 Pracownia Mikroskopowa 

Wyposażenie: mikroskop odwrócony OLYMPUS IX71 z kontrastem reliefowym i epifluorescencją, 

sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu analySIS. 

Mikroskop Nikon Eclipse 80i z kontrastem fazowym, interferencyjnym i epifluorescencją, sprzężony z 

kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu LUCIA. 

Możliwości: Wszechstronne badanie mikroorganizmów, pierwotniaków i innych obiektów 

mikroskopowych, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sekwencji wideo i wykonywanie 

różnorodnych pomiarów. 

 Komory klimatyczne – 31 komór o łącznej powierzchni ok. 250 m
2
. 



  
 
 

 55 

Możliwości: 34 pomieszczenia – 22 komory posiadają regulację temperatury w zakresie +10  do +35
o
C, 

dwie mroźnie umożliwiają utrzymanie temperatury -10
o
C, 2 do -25

o
C, 10 komór umożliwia 

utrzymywanie względnej wilgotności powietrza w zakresie od 10% do 80%. W większości komór 

regulowane przez użytkowników jest również tempo przepływu powietrza, wszystkie komory 

umożliwiają ustawienie żądanego fotoperiodu, natężenia światła oraz szybkości jego zanikania, komory 

wykorzystywane są do hodowli gryzoni, bezkręgowców, inkubacji gleby, niektóre zostały 

przystosowane do zadań szczególnych, np. sale akwariowe, pracownia akustyczna czy pracownia 

izotopowa. Wszystkie pomieszczenia monitorowane są przez system komputerowy. 

 

Aparatura i wyposażenie laboratoriów Instytutu Zoologii 

 Zakład Anatomii Porównawczej: pracownia ultramikrotomu (ultramikrotom Tesla), pracownia 

molekularna DNA ( Analizator DNA ABI PRISM 3100-Avant do sekwencjonowania, System 

ELCHROM do identyfikacji mikrosatwlitów i innych fragmentów DNA, termocykler Biometra T 

Gradient i Unoll, aparaty do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, zestaw do rejestracji zdjęć w 

UV). 

 Zakład Antropologii: pracownia cytogenetyczna (komora laminarna), laboratorium analiz chemicznych 

kości i zębów (cieplarka, młyn ultradźwiękowy, płyty graficzne do spalania prób). 

 Zakład Biologii i Obrazowania Komórki: Pracownia mikroskopii elektronowej transmisyjnej (JEOL 

2100, ultramikrotom Leica EM UC7, Freze Substitution EM FSP, ASP, Trymer Leica EM TRIM 2, 

urządzenie do automatycznej reakcji na ultra cienkich skrawkach) i skaningowej (JEOL, JSM 5410, 

EDS Voyager 3.6 Noran Instruments, aparat Andersona, napylarki próżniowe JEOL, naczynia Devar’a 

do bankowania preparatów w ciekłym azocie), pracownia mikroskopii konfokalnej (Zeiss Axiovert 

200M LSM 510 META), pracownia biochemii i biologii molekularnej (RT-PCR, komory z laminarnym 

przepływem powietrza, inkubatory CO2, mikroskop odwrócony Zeiss, spektrofotometr, sprzęt do 

elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, autoklaw SANYO, inkubator Innona 40 New 

Brunswick), pracownia histochemiczna (mikrotom parafinowy Jung Multicut, Tissue Dryer ETD4 

Edwards), hodowla muchy domowej i muszki owocowej.  

 Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu: pracownia molekularna (termocykler Biometra, piec do 

hybrydyzacji, czytnik UV, komora laminarna, zestaw do elektroforezy DNA i RNA, Real time RT-

PCR), pracownia embriologiczna (inkubator CO2, mikroskopy optyczne) , hodowla myszy 

laboratoryjnych, hodowla Drosophila melanogaster i Coenorhabditis elegans.  

 Zakład Immunologii Ewolucyjnej: pracownia immunologii kręgowców i bezkręgowców (komory 

laminarne, mikroskop odwrócony, spektrofotometr, magnetyczny sorter komórkowy, osmometr, 

cytometr przepływowy, aparaty do elektroforezy białek i Western blotting, Dot Blot, mikrotom, 

sterylizator 

 Pracownia Malakologii: pracownia molekularna i morfologiczna (termocykler Biometra, zestaw do 

elektroforezy DNA, komora z wyposażeniem do analizy DNA, zestaw do rejestracji zdjęć UV, 

mikroskop stereoskopowy Nikon, wirówka do 18000 obr/min z chłodzeniem). 

 Zakład Neuroanatomii: pracownia immunohistochemiczna, pracownia EEG z wyposażeniem do 

pomiaru EEG (EEG Digi Track Elmiko, urządzenia do badania lokomotoryki zwierząt laboratoryjnych 

oraz  nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia Columbus, aparat stereotaktyczny dla małych zwierząt oraz 

aparat do wykonywania lezji mózgu). 

 Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców:  laboratorium mikroskopii (ultramikrotom 

Reichert Ultea Jung). 

 Zakład Biochemii Glikokoniugatów; pracownia hodowli komórkowej (inkubator, komora z laminarnym 

przepływem powietrza, komora laminarna do izolacji RNA i DNA z wyposażeniem, zestaw do 

chromatografii cieczowej, precyzyjna waga analityczna, laboratorium biochemiczne (wirowka 

próżniowa Speedvac, liofilizator, zamrażarka do temp. -80
o
C). 

 Zakład Endokrynologii i Hodowli Tkanek: pracownia hodowli tkankowej i biologii komórkowej 

(komora laminarna, inkubator CO2, mikroskop odwrócony), pracownia biologii molekularnej (RT-PCR, 

wyposażenie do elektroforezy i Western blottingu), pracownia RIA, pokój chłodnia, dygestorium, 

zamrażarka, do – 80
o
C.  

 Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu: pracownia hodowli i toksykologii komórkowej (komora 

laminarna biohazard Harasafe Heraeus, inkubator CO2 Lide Line, mikroskop odwrócony, zamrażarka 

do -80
o
C, czytnik fluorescencyjny Bio Tec FL808, czytnik kolorymetryczny EL 800, wyposażenie do 

elektroforezy białek i Western blotting, zestaw do wizualizacji blotów z kamerą cyfrową UV i Tec. 

 Zakład Hematologii Eksperymentalnej: pracownia hodowli komorkowej (komora laminarna Heraeus, 

inkubator CO2 Heraeus, mikroskop odwrócony, licznik komórek Z2). 
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 Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii: pracownia neurofizjologii i chronobiologii (stanowiska do 

pomiarów elektrofizjologicznych in vivo oraz in vitro aktywności Komorek nerwowych oraz rejestracji 

okołodobowej aktywności lokomotorycznej zwierząt laboratoryjnych), pracownia elektrofizjologii 

(zestaw aparatury do pomiarów aktywności pojedynczych komórek nerwowych techniką patch-clamp, 

mikroskop fluorescencyjny odwrócony).  

 Profesjonalnie wyposażone zwierzętarnie do hodowli zwierząt laboratoryjnych. 

 

Aparatura i wyposażenie laboratoriów Instytutu Nauk Geologicznych (ING)  

 Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej Proszkowej wyposażona w dyfraktometr firmy Philips 

(obecnie Panalytical) z generatorem typu PW1830 i goniometrem pionowym PW3020 z 

monochromatorem z zakrzywionym kryształem grafitowym.  

 Specjalistyczna Pracownia Komputerowa wyposażona w cztery wysokiej klasy stanowiska 

komputerowe, z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem, służącym do interpretacji 

wyników analiz dyfrakcyjnych (np. identyfikacja faz), przeszukiwania baz danych, zestawiania 

wyników oraz analizy ilościowej. Ponadto w pracowni wykonywane są szczegółowe interpretacje 

danych pomiarowych wygenerowanych ze spektrometru IR oraz mikroskopu SEM-EDS.  

 Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni wyposażona jest w fourierowski 

jednowiązkowy spektrometr FTS 135 firmy BioRad oraz sprzęt niezbędny do wykonywania preparatów 

w postaci pastylek w podczerwieni (prasy hydrauliczne, pastylkarki. 

 Pracownia Mikroskopii Elektronowej z emisją polową i mikroanalizy wyposażona jest w mikroskop 

elektronowy firmy HITACHI typu S4700 oraz spektrometr dyspersji energii (EDS) służący do 

mikroanalizy (firmy NORAN typu Nordlys II). W mikroskopie zainstalowane są dwa detektory 

elektronów wtórnych, detektor elektronów wstecznie rozproszonych, system EBSD oraz luminescencji 

katodowej. Do preparatyki skał i minerałów służą napylarki do napylania węglem, złotem i ewentualnie 

innymi metalami. 

 Pracownia Preparatyki Minerałów Ilastych wyposażona jest w szereg nowoczesnych urządzeń 

służących do przygotowywania skał ilastych do analiz minerałów ilastych. W pracowni znajdują się 

dezintegratory ultradźwiękowe, łaźnie wodne szereg wirówek różnego typu, suszarki, piece, dejonizator 

i inne elementy wyposażenia umożliwiające przeprowadzenie pełnego cyklu prac laboratoryjnych. Z 

pracownią związany jest zestaw kruszarek, młynków, przesiewarek, rozdzielaczy i innych urządzeń do 

wstępnego przygotowania skał do analiz.  

 Pracownia Mikroskopii Optycznej umożliwia przeprowadzenie analiz mikroskopowych z 

wykorzystaniem wysokiej klasy mikroskopów polaryzacyjnych uniwersalnych (12 sztuk). Do jednego z 

mikroskopów optycznych zamontowano urządzenie do luminescencji katodowej.  

 Pracownia Mikropaleontologiczna wyposażona jest w sprzęt optyczny (mikroskopy stereoskopowe, 

mikroskopy polaryzacyjne) oraz pełne wyposażenie niezbędne do wybierania i identyfikacji 

mikroskamieniałości.  

 Szlamownia jest pracownią służącego preparatyki mikroskamieniałości. Wykonywane są prace techniką 

klasyczną z wykorzystaniem soli glauberskiej ale także wprowadza się nowe rozwiązania (np. 

przemienne zamrażanie w ciekłym azocie i rozmrażanie). 

 Laboratorium Chemiczne posiada podstawowe wyposażenie umożliwiające wykonywanie różnego 

rodzaju prac (digestoria, wagi różnej klasy, suszarki, piece, wirówki),  urządzenie do oznaczania 

zawartości kalcytu w próbkach geologicznych. W laboratorium wykonywane są prace z zakresu 

preparatyki substancji organicznych z  wykorzystaniem aparatów Soxhleta, wyparek.  

 Zakład Kartografii Geologicznej umożliwia doktorantom pozyskiwanie i przetwarzanie danych 

geologiczno-kartograficznych w sposób tradycyjny oraz metodami teledetekcyjnymi i GIS. Metody te 

dają możliwości opracowania map geologicznych i modeli geomorfologicznych z użyciem 

nowoczesnego oprogramowania firmy ESRI (ArcGIS). Pracownia udostępnia ze swoich 

komputerowych baz danych mapy geologiczne i topograficzne oraz numeryczne modele terenu NMT. 

Do dyspozycji doktorantów prowadzących badania terenowe są wysokiej klasy odbiorniki GPS firmy 

Garmin.  

 Studenci posiadają dostęp do pracowni komputerowych w Instytucie Nauk Geologicznych i mogą 

korzystać z zainstalowanego tam oprogramowania. 

Aparatura i wyposażenie laboratoriów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej  

 Pracownie komputerowe (4): powierzchnie pracowni komputerowych to przeciętnie 56 m
2
, każda sala 

zawiera 17 stanowisk komputerowych. Pracownie wyposażone są w komputery z procesorami klasy 
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Intel Core i5 lub  Intel Core i7 z 8 GB pamięci RAM, 1 GB dyskiem twardym z monitorami LCD 24” z 

oprogramowaniem:  

 ArcGIS 10.1 (licencja uniwersytecka typu SITE) 

 Erdas Imagine 2013 (20 licencji) 

 AutoCAD 2014 (17 licencji) 

 Statistica 10 (licencja uniwersytecka) 

 eCognition 8.9 (20 licencji) 

 QGIS 2.0 (freeware) 

 IDRISI Selva  

 IBM SPSS Statistics  (licencja uniwersytecka) 

 CorelDraw X6 (licencja uniwersytecka)  

 MS Office 2013 (licencja uniwersytecka) 

 Laboratorium Geomorfologiczne: spełnia standardy laboratorium chemicznego. Jest wyposażone w 

podstawowy sprzęt laboratoryjny do analizy: uziarnienia osadów metodą sitową i laserową, zawartości 

węglanów w osadach oraz materii organicznej. Możliwość wykonywania szlifów prób drewna do 

pomiarów dendrologicznych. Ponadto posiada sprzęt do profesjonalnego poboru prób w terenie: 

udarowy zestaw do poboru rdzeni osadów. 

 Laboratorium Hydrochemiczne Specjalistyczne i Laboratorium Hydrochemiczne Studenckie (oba na 6 

stanowisk). Na ich wyposażeniu znajdują się mierniki wieloparametryczne WTW Multi 350i, 

ELMETRON CPC-401, CX-401, oraz CX741 do pomiarów laboratoryjnych i terenowych właściwości 

fizykochemicznych wód. Laboratorium Hydrochemiczne Specjalistyczne posiada na wyposażeniu 

nowoczesny system chromatografii jonowej DIONEX ICS-2000 służący do wykonywania analiz składu 

chemicznego wód. W Laboratorium Hydrochemicznym Studenckim znajduje się nowoczesny 

zautomatyzowany titrosampler  firmy Metrohm model 855 Robotic Titrosampler służący do 

wykonywania pomiarów PH oraz przewodnictwa próbek wody a także oznaczeń miareczkowych. W 

obrębie laboratoriów został wydzielony pokój wagowy wyposażony w wagi analityczne i techniczne.  

 Laboratorium Badania  Gleb: powierzchnia ok. 71 m
2
, 17 stanowisk, dodatkowe pomieszczenia 

pomocnicze (pracownia mikromorfologiczna, laboratorium analizy gleb, magazyn próbek glebowych). 

Wyposażone w podstawowy sprzęt laboratoryjny do analizy: odczynu gleby, uziarnienia, popielności, 

zawartości materii organicznej, kwasowości wymiennej hydrolitycznej oraz sumy zasad wymiennych, 

zawartości węglanów, właściwości fizycznych gleby, analizy jakościowej i ilościowej struktury gleby: 

analizator CHNS, zestaw mikroskopów polaryzacyjnych wysokiej klasy (8 szt.). 

Aparatura i wyposażenie laboratoriów Instytutu Botaniki  

 Pracownia Molekularna: homogenizatory mechaniczne Retsch400t niezbędne przy izolacji DNA, 

termocyklery do reakcji PCR, wirówki z chłodzeniem i bez, również z możliwością wirowania płytek, 

zestawy do elektroforezy w żelach agarozowych, zestawy do dokumentacji żeli, piec do hybrydyzacji 

DNA, spektrofotometr Nanodrop. Wymieniony sprzęt daje możliwość: ekstrakcji i analizy ilości i 

jakości DNA i RNA, przeprowadzania reakcji PCR, przygotowania DNAdo sekwencjonowania , 

klonowania DNA w wektorach biologicznych, badania zmienności genetycznej w oparciu o analizę 

fragmentów DNA i białek.  

Ponadto na wyposażeniu Instytutu są: skaner kolorowy OMNISCAN 14000TTsN56749 o wysokiej 

zdolności rozdzielczej do skanowania materiałów zielnikowych i innych, dwa mikroskopy Nikon 

ECLIPSE NiU z możliwością komputerowej analizy obrazu 

 Zakład Cytologii i Embriologii Roślin posiada: komory laminarne z poziomym przepływem powietrza, 

regał do hodowli in vitro, pH-metr laboratoryjny, wytwornica lodu, autoklawy, cieplarki, aparaty do 

elektroforezy pionowej i poziomej, termocyklery, mikrowirówki, wirówki z chłodzeniem, zestawy do 

dokumentacji żeli, komora hodowlana, wagi precyzyjne, zamrażarka głębokiego mrożenia, komora 

fitotronowa, wytrząsarki, piec do hybrydyzacji, mikroskop fluorescencyjny, mikroskop z torem 

wizyjnym, mikrotom, młynek do izolacji DNA. 

W jednostkach podległych Wydziałowi znajdują się dobrze wyposażone muzea. 

Szczególnie wartościowe ze względów dydaktycznych i naukowych są kolekcje w Muzeum 

Zoologicznym, Paleobotanicznym i Herbarium oraz kolekcje minerałów w Muzeum 

Geologicznym oraz najstarszy w Polsce Ogród Botaniczny, powstały w 1783 r. Wydział 

posiada również stacje terenowe bardzo dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt , które są 
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zlokalizowane w atrakcyjnych pod względem biologicznym, geologicznym i geograficznym 

miejscach Polski południowej. W stacji terenowej w Ochotnicy Górnej, która należy do 

Zakładu  Entomologii gromadzone są dane o bioróżnorodności w ramach Światowej Sieci 

Informacji o Bioróżnorodności Global Biodiversity Information Facility ( www.gbif.org).  W 

stacjach odbywa się część zajęć terenowych, co jest dużym atutem. 

W kompleksie znajduje się Biblioteka Nauk Przyrodniczych – księgozbiór  biblioteki liczy 

ok.  100 tys. woluminów książek, ponad 300 tytułów czasopism bieżących, ogółem ok. 700 

polskich i zagranicznych, z czego 235 jest prenumerowanych lub otrzymywanych w drodze 

wymiany od innych krajowych i zagranicznych bibliotek naukowych, oraz pozycje w wersji 

elektronicznej. Biblioteka posiada 10 stanowisk do laptopów, 45 stanowisk komputerowych, 

w tym 32 z dostępem do Internetu, 145 miejsc w czytelni. Ogólnie dostępne w bibliotece 

stanowiska komputerowe są wyposażone w system VTLS-Virtua  umożliwiający 

wyszukiwanie pozycji książkowych w Centralnej Bibliotece Jagiellońskiej, przeglądanie baz 

czasopism zagranicznych (Web of Science, Scopus i.in.) oraz zamawianie książek i 

podręczników z innych bibliotek w kraju. Na Bibliotekę składają się zasoby 4 jednostek (3 z 

Wydziału BiNoZ oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Studenci mogą 

korzystać i zamawiać pozycje z domu przez Internet, każdy student ma własne konto, dostęp 

do biblioteki wirtualnej, do wszystkich czasopism z listy filadelfijskiej. Ponadto w Bibliotece 

znajduje się ksero samoobsługowe i 2 skanery do skanowania na pocztę lub pen-driva, mogą 

też fotografować zbiory. W Bibliotece znajdują się bogate zbiory kartograficzne. Od 1.10. 

2014 r. Biblioteka ma zostać przekształcona w Bibliotekę  Międzywydziałową. Biblioteka 

Jagiellońska zapewnia szkolenia Ars Querendi ukierunkowane na rozwijanie umiejętności 

wyszukiwania informacji naukowych. 

Biblioteka posiada też bogate zbiory kartograficzne. Dostępny zasób wynosi powyżej 60 

tys. map i innych zasobów kartograficznych, powyżej 7 tys. zdjęć lotniczych. W zbiorach jest 

indywidualny system katalogu. Zasadą wyszukiwania są współrzędne geograficzne, skala 

mapy i data opracowania. Głównym zasobem map są mapy Małopolski – w zbiorach znajdują 

się wszystkie, jakie do tej pory zostały wydane. Wszystkie mapy są w wersji papierowej, 

mapy zabytkowe są zeskanowane – ok. 2000. Mapy są w różnych skalach – od 1:5000 do 

1:1000 000. Poza mapami topograficznymi znajdują się mapy turystyczne z których  studenci 

korzystają do wyjazdów, mapy różnych krajów świata, są one często darami.  

Władze Wydziału w ramach konsolidacji struktur organizacyjnych w obrębie III Kampusu 

UJ prowadzą  budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), a także planują budowę 

http://www.gbif.org/
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nowych budynków Instytutu Nauk Geologicznych i Instytutu Botaniki. Wybudowanie tych 

obiektów stanowić będzie dodatkowy impuls dla rozwoju dydaktyki Wydziału poprzez 

wzbogacenie oferty kursów prowadzonych w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach 

dydaktycznych tych jednostek.   Planowane jest także utworzenie Parku Uniwersyteckiego. W 

założeniu obiekt ten będzie pełnił wszechstronne funkcje dydaktyczne wspomagające proces 

nauczania studentów nauk przyrodniczych oraz będzie pełnił funkcje rekreacyjne dla 

wszystkich pracowników rozwijającego się kampusu uniwersyteckiego oraz mieszkańców 

okolicznych osiedli.  

3) Polityka finansowa Wydziału promuje działalność naukową na każdym poziomie 

kształcenia. Finansowe wsparcie dotyczy studenckich kół naukowych, a w szczególności 

dofinansowania ich działalności - obozów naukowych, czy konferencji studenckich. Wydział 

partycypuje w kosztach wyjazdu studentów na kurs Tropical Ecology do Wenezueli. Studenci 

i doktoranci wyjeżdżający na konferencje krajowe i zagraniczne mogą się ubiegać o 

dofinansowanie kosztów uczestnictwa z funduszy Wydziału lub Instytutu. Corocznie 

przyznawane są nagrody finansowe Dziekana Wydziału dla wyróżniających się aktywnością 

naukową doktorantów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału prowadzą badania, które 

są ściśle powiązane z tematyką studiów oraz prowadzonymi przedmiotami. 

Główne cele strategiczne Wydział realizuje dzięki staraniom o środki finansowe z różnych 

źródeł. Wydział nie dysponuje pełną autonomią finansową. Dotacja dydaktyczna (DD)  

otrzymywana przez Uniwersytet Jagielloński jest dzielona rokrocznie według algorytmu 

wewnętrznego stanowiącego odzwierciedlenie algorytmu ministerialnego, po uprzednim 

odcięciu kwot na fundusz remontowy, rezerwę oraz jednostki międzywydziałowe i 

administrację centralną. Zasady podziału DD na Wydziale zostały przyjęte na posiedzeniu 

Kolegium Dziekańskiego z dyrektorami Instytutów w dniu 13.02. 2013 r. Zespołowi 

Oceniającemu przedstawiony został zrównoważony budżet Wydziału BiNoZ. Środki 

przeznaczone na działalność statutową na 2013 r. w wysokości 80,24% dotacji w 2012 r. 

zostały podzielone zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu Dyrektorów Instytutów. 

Wysoko należy ocenić starania Władz Wydziału o pozyskiwanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych. Pracownicy uzyskują fundusze i środki na badania w ramach grantów i 

projektów finansowanych z funduszy krajowych (NCN, NCBiR, FNP, OPI) i zagranicznych 

np. współfinansowanych z UE lub mechanizmów norweskich. Przedstawiona podczas 

wizytacji lista projektów badawczych, konkursów grantowych zawierała 276 pozycji. Dzięki 

nim jakość badań naukowych oraz jakość kształcenia są wysokie i mają szansę w najbliższej 
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przyszłości znacznie się poprawić. Wydział uwzględnia przy podziale środków aktywność 

naukową poszczególnych jednostek. System ten ma więc charakter motywacyjny a w polityce 

finansowej Wydziału dostrzegalne są aspekty projakościowe. Reasumując polityka finansowa 

Jednostki zapewnienia realizację jej celów strategicznych i pozwala na osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia i stabilny rozwój.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Dobór nauczycieli akademickich do realizacji procesu dydaktycznego nie budzi  

zastrzeżeń,  oparty jest w głównej mierze na dorobku naukowym pracownika, jest 

prawidłowy i umożliwia uzyskanie wszystkich zakładanych efektów kształcenia.  

Prowadzona na Wydziale polityka kadrowa spełnia potrzeby wynikające z realizacji zadań 

dydaktycznych i badań naukowych. Specjalności naukowe kadry odpowiadają prowadzonym 

kierunkom studiów i poziomom kształcenia. 

2) Wydział posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową bardzo dobrze 

dostosowaną do profilu i rozmiarów prowadzonego kształcenia i odpowiednią do założonych 

zadań. Pracownie Instytutów wyposażone są w bardzo nowoczesną, unikatową aparaturę. W 

planach Wydziału przewidziana jest dalsza modernizacja i rozbudowa  infrastruktury 

badawczej m.in. dokończenie budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), budowa 

nowych budynków Instytutu Nauk Geologicznych i Instytutu Botaniki oraz Utworzenie Parku 

Uniwersyteckiego. Interesariusze zewnętrzni mają i udział w zapewnieniu dostępu do bazy o 

najwyższych standardach. 

3) Polityka finansowa Wydziału promuje działalność naukową na każdym poziomie 

kształcenia i polega na racjonalnym gospodarowaniu posiadanymi środkami, pozwala na 

zrównoważenie kosztów i przychodów, co umożliwia zachowanie stabilności finansowej 

Wydziału. Polityka finansowa Wydziału uwzględnia także konieczność realizacji zadań 

projakościowych określanych w wyniku działania WSZJK. 

 

5. Badania naukowe prowadzone przez Jednostkę 

 

Wydział BiNoZ jest jednym z najstarszych wydziałów UJ i posiada długoletnie 

doświadczenie w łączeniu wysokiej jakości badań naukowych z procesem dydaktycznym.  

Wydział  posiada pełne uprawnienia akademickie. W skład Wydziału wchodzi Instytut 

Botaniki, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 

Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii, Wydziałowe Centrum Dydaktyki oraz Ogród 

Botaniczny. Jednostki te prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą i 

dydaktyczną w obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych związanych z oferowanymi 

studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze osiągnięcia nauki w danym obszarze 

wykorzystują w procesie kształcenia. Prowadzone przez w/w Jednostki badania naukowe 

mieszczą się we wszystkich dyscyplinach dziedziny nauk biologicznych tj. biologii, ekologii, 
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mikrobiologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, ochrony środowiska oraz w dwóch 

dyscyplinach dziedziny  nauk o Ziemi: geografii i geologii; nawiązują do zainteresowań 

pracowników poszczególnych Instytutów/Zakładów i ich specjalności naukowych.  

Badania pracowników Instytutu Biologii dotyczą  problemów związanych z  

środowiskiem przyrodniczym, w tym m. in. funkcjonowania zbiorowisk roślinnych pod 

wpływem antropopresji, ekologii zbiorowisk roślinnych, fitosocjologii, taksonomii roślin, 

monitoringu roślinności na terenach chronionych i czynnej ochrony przyrody na tych 

obszarach, stanu zagrożenia środowiska (w tym badania zanieczyszczenia powietrza 

metodami lichenoindykacyjnymi), biogeografii i fitogeografii, paleobotaniki, palinologii [w 

oparciu o wysoce specjalistyczny sprzęt optyczny wykonywane są analizy pyłkowe dla 

potrzeb geologii i geomorfologii], aerobiologii (prowadzony jest monitoring pyłkowy na 

terenie Krakowa i na transekcie od Tatr po środkową Polskę, a wyniki wykorzystywane są w 

alergologii, pracownicy w ramach współpracy prowadzą konsultacje dla pacjentów klinik 

alergologicznych), ekologii obszarów polarnych (badania biotopów i inwazji roślin w Arktyce 

i Antarktyce - obecnie Instytut Botaniki pełni funkcję Narodowego Centrum Danych 

Antarktycznych [JCADM]). Rozwijane są też badania związane z cytologią, cytogenetyką, 

embriologią eksperymentalną , hodowlą komórek i tkanek roślinnych in vitro.  

W Instytucie Nauk o Środowisku prowadzone są badania dotyczące m.in. ekologii 

molekularnej i behawioralnej, ekologii ssaków drapieżnych i kopytnych, ekotoksykologii, 

ekologii mikroorganizmów wodnych, mikrobiologii oczyszczania ścieków, oceny ryzyka 

środowiskowego, funkcjonowania ekosystemów leśnych, wpływu zanieczyszczeń, w tym 

metali ciężkich na rośliny i organizmy ptaków i ssaków – badane są zmiany 

histopatologiczne, biomarkery; badania dotyczą także informacji, komunikacji i edukacji w 

zakresie problematyki środowiskowej.  

Badania w Instytucie Zoologii związane są z morfologicznymi przejawami życia 

zwierząt, które analizowane są na wszystkich poziomach organizacji biologicznej (układów, 

tkanek, komórek i ich organelli), a także na poziomie całych organizmów. Instytut prowadzi 

badania z zakresu anatomii, antropologii, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, 

biologii medycznej i biotechnologii, biologii rozwoju, endokrynologii, entomologii, fizjologii, 

genetyki molekularnej i populacyjnej, immunobiologii, malakologii, neurobiologii oraz 

zoologii systematycznej. 

Szeroki zakres badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej odnosi się do ewolucji i dynamiki rzeźby oraz pokrywy glebowej  
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obszarów górskich i wyżynnych, funkcjonowania i przemian środowiska przyrodniczego z 

zastosowaniem technik teledetekcyjnych, zmienności klimatu w różnych skalach 

przestrzennych i czasowych, zmian stosunków wodnych i chemizmu wód pod wpływem 

antropopresji, uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przemian społeczno-

gospodarczych regionów miejskich i wiejskich. Prowadzone są też badania z zakresu 

geografii turystycznej i geografii religii.  

Badania prowadzone w Instytucie Nauk Geologicznych dotyczą problemów o 

podstawowym znaczeniu dla poznania ewolucji  litosfery. Niektóre z tematów badawczych 

obejmują zagadnienia dotyczące ochrony przyrody nieożywionej, geoturystyki,  

oddziaływania odpadów przemysłowych na środowisko. Należy podkreślić, iż Instytut Nauk 

Geologicznych UJ jest jednym z ważniejszych światowych ośrodków badań skamieniałości 

śladowych triasu oraz paleogenu i neogenu - prowadzone są studia ekosystemów kopalnych 

ukierunkowane na badania biostratygraficzne, paleoekologiczne, paleobiogeograficzne i 

paleobiologiczne utworów mezozoicznych i kenozoicznych Alpidów na podstawie otwornic i 

nanoplanktonu wapiennego. 

Badania naukowe  finansowane są ze środków budżetowych  i – przede wszystkim - z 

grantów i projektów badawczych .W latach 2008-13 Wydział otrzymał na drodze konkursów 

ponad 200 grantów i projektów, do 2013 r. zrealizowano 157, w tym 36 projektów 

promotorskich, 4 projekty badawcze habilitacyjne i 4 projekty zamawiane, wszystkie 

finansowane  z funduszy krajowych [MNiSW, NCN, NCBiR, FNP], oraz 4 projekty 

międzynarodowe współfinansowane z UE lub Mechanizmów Norweskich, pięć zagranicznych 

w ramach 6 i 7 Programu Ramowego. Obecnie na Wydziale realizowanych jest 18 grantów 

MNiSW, 3 międzynarodowe współfinansowane ze środków unijnych oraz 57 grantów  

finansowanych  ze środków NCN.  Ponadto w ramach programów edukacyjnych (Life Long 

Learning Erasmus) pracownicy i doktoranci biorą udział w czterech projektach, z których 

dwa zostały już zrealizowane („Struktury minerałów warstwowych i ich zastosowanie w 

zaawansowanych technologiach” oraz „Poprawa standardów kształcenia studentów i 

doktorantów w zakresie nauk o Ziemi”), a zakończenie dwóch kolejnych (Erasmus Mundus 

Akcja 2, obszar geograficzny 6 – Rosja” i „Europejsko-Rosyjska Sieć Akademicka II”) 

przewiduje się na lata 2015 i 2016. 

Wymiernym efektem działalności naukowo-badawczej są publikacje naukowe, 

których wykaz za lata 2009 - 2012 został udostępniony Zespołowi Oceniającemu podczas 

wizytacji. Liczba publikacji stanowiących dorobek kadry nauczycieli akademickich Wydziału 
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wskazuje na dużą aktywność publikacyjną pracowników. W ostatnich kilku latach 

opublikowano łącznie 1138 pozycji, w tym 828 w wiodących  czasopismach z tzw. listy 

filadelfijskiej (JCR) za 40 i więcej punktów, 12 w czasopismach z bazy ERIH wymienionych 

w części C wykazu MNiSZW, 261 w  czasopismach wymienionych w części B  wykazu 

Ministra, oraz 37 monografii krajowych. Odzwierciedleniem najwyższej jakości badań 

naukowych oraz otrzymanych grantów i projektów, a także innych składowych branych pod 

uwagę przy ocenie parametrycznej jednostek  jest uzyskana przez Wydział w 2013 r.  

kategoria A. 

Zestaw publikacji z ostatnich czterech lat wskazuje na ciągły progres procesu 

wydawania prac naukowych, szczególnie w zakresie publikacji najwyżej cenionych, tj. 

publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, które stanowią blisko 75% publikacji pracowników 

Wydziału. Wydział dba o wielowiekową tradycję prowadząc na najwyższym poziomie 

badania naukowe oraz kształcenie zgodne z zakresem jego działalności badawczej i 

posiadanych uprawnień akademickich. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału 

prowadzą badania, które są ściśle powiązane z kierunkami studiów i prowadzonymi 

przedmiotami. Większość z nich posiada liczące się w świecie osiągnięcia naukowo-

badawcze publikowane w najlepszych czasopismach krajowych i zagranicznych o 

międzynarodowym zasięgu. Nauczanie na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów 

na wszystkich poziomach kształcenia jest realizowane z uwzględnieniem aktualnych trendów 

w nauce światowej i zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, a także z aktualnym nurtem 

nauczania. Przyporządkowanie realizowanych na Wydziale tematów badawczych do 

prowadzonych kierunków studiów jest bardzo wyraziste i jednoznaczne. Analiza tematów 

badawczych oraz opracowanych na ich podstawie publikacji pozwala stwierdzić, że 

pracownicy Wydziału prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne, podejmują aktualne 

problemy badawcze z punktu widzenia rozwoju nauki oraz tematy pozwalające na 

rozwiązanie problemów związanych ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną (np. 

badania nad skutecznością oczyszczania ścieków [mikrobiologia ścieków] prowadzone w 

Instytucie Nauk o Środowisku we współpracy z Oczyszczalnią Ścieków,  monitoring 

zanieczyszczenia powietrza w okolicach Krakowa na terenie Stacji Ekologicznej w Polance 

Haller prowadzony w ramach Wojewódzkiego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 

przez Instytut Botaniki; badania nad bioklimatem i oddziaływaniem człowieka na klimat 

lokalny oraz nad zjawiskami ekstremalnymi prowadzone przez Zakład Klimatologii Instytutu 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, badania wpływu zanieczyszczeń atmosfery na procesy 
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wietrzenia skał czy badania współczesnych procesów fluwialnych i ich skutków w obszarach 

górskich). 

Badania prowadzone przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi należą do unikatowych w 

skali kraju, a w wielu dziedzinach również na arenie międzynarodowej. Baza laboratoryjna 

Wydziału to ponad 40 specjalistycznych pracowni rozmieszczonych w poszczególnych 

Instytutach. Laboratoria Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk 

Geologicznych,  Instytutu Nauk o Środowisku, Instytutu Zoologii, Instytutu Botaniki 

obejmują m.in.: pracownię systemów informacji geograficznej GIS, dyfraktometrii 

rentgenowskiej proszkowej, pracownię spektroskopii absorpcyjnej, pracownię mikroskopii 

elektronowej skaningowej z emisją polową i mikroanalizą, pracownię preparatyki minerałów 

ilastych, pracownię mikroskopii optycznej, pracownię mikropaleontologiczną, pracownię 

badań terenowych, pracownię bioróżnorodności, pracownię morfometrii, pracownię 

behawioralną, pracownię biochemiczną, immunologiczną, elektrofizjologii, elektroforezy, 

pracownię patch-clamp, behawioralno-akustyczną, bentologiczną, protozoologiczną, 

sedymentologiczną, kartografii geologicznej oraz inne.  Przykładem  unikatowych badań 

naukowych prowadzonych na przestrzeni wielu lat są badania nad porostami i grzybami 

naporostowymi w rejonach Arktyki i Antarktyki. Umożliwiają one prowadzenie oryginalnych 

wykładów monograficznych i realizację prac dyplomowych i doktorskich w rzadkich w nauce 

światowej i w Polsce specjalnościach, jak: paleobotanika dewonu i karbonu, palinologia, 

kartografia florystyczna z wykorzystaniem metod komputerowego gromadzenia i 

przetwarzania danych, historia badań botanicznych, badań nad arktycznymi i antarktycznymi 

biotami. Ponadto Wydział posiada dostępne dla doktorantów i studentów dobrze wyposażone 

stacje terenowe, zlokalizowane w atrakcyjnych pod względem biologicznym, geologicznym i 

geograficznym miejscach południowej Polski (w Łazach, Krępnej, Gaiku-Brzezowej 

k/Dobczyc oraz w Ochotnicy Górnej). 

Doktoranci WBiNoZ prowadzą pod nadzorem opiekunów naukowych/promotorów 

badania naukowe w macierzystych Instytutach Wydziału. Badania te są ściśle związane  z 

profilem naukowym Jednostki, w której doktorant odbywa studia doktoranckie. Uczestnicy 

studiów III stopnia mogą się ubiegać o finansowanie badań m.in. z funduszy poszczególnych 

Instytutów, ze środków przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich (środki te są rozdzielane w postępowaniu 

konkursowym, w którym uczestniczy Komisja Wydziałowa z przedstawicielem doktorantów 

w jej składzie), NCN, stypendiów unijnych. Doktoranci w czasie spotkania bardzo 
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pozytywnie wypowiadali się o opiece ze strony swoich promotorów w zakresie organizacji 

prac badawczych, a także zapewnienia im środków na ten cel. Niezbędne informacje 

dotyczące możliwości finansowania badań naukowych są łatwo dostępne (umieszczane na 

stronie internetowej Uczelni; niektóre informacje doktoranci otrzymują także drogą mailową 

od pracowników ds. studiów doktoranckich).  

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż w latach 2009-2013 

uczestnicy studiów III stopnia byli wykonawcami lub współwykonawcami ponad stu  

projektów i grantów różnego typu, m.in. projekty NCN (29 doktorantów kierowało 

projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN - Preludium, 9 osób było 

wykonawcami grantów NCN- Opus, a 4 - NCN Maestro, w grantach NCN Sonata i Sonata 

Bis udział brała 1 osoba), projekty Zagraniczne (4 uczestników studiów III stopnia było 

wykonawcami projektów finansowanych z 6 i 7 Programu Ramowego), projekty MNiSW (w 

tym 21 doktorantów było kierownikami projektów realizowanych w ramach Projektów 

Badawczych Własnych, a 33 doktorantów było współwykonawcami takich projektów oraz w 

Iuventus Plus - 4 doktorantów było kierownikami tych projektów; 20 uczestników studiów 

doktoranckich brało udział w realizacji grantów promotorskich;). Projekty badawcze 

zamawiane realizowało 7 doktorantów, a 1 doktorant był kierownikiem takiego projektu. 

Ponadto 14 doktorantów uczestniczyło w międzynarodowych projektach badawczych. 

Wydział stwarza doktorantom komfortowe warunki do prowadzenia  badań 

naukowych (m.in. poprzez dostęp do specjalistycznych pracowni, wyposażonych w 

nowoczesną aparaturę i sprzęt) oraz zapewnia źródła ich finansowania, a także umożliwia 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w stażach i praktykach krajowych i 

zagranicznych, a dzięki uczestnictwu w zespołach badawczych doktoranci nabywają 

niezbędnych umiejętności do samodzielnej pracy naukowej w przyszłości. Uczestnicy 

studiów III stopnia  w latach 2008/2013 odbywali staże  i prowadzili badania naukowe w 

takich ośrodkach jak: Joint Research Centre, European Commission (Ispra, Włochy), Sogn og 

Fjordane University College (Sogndal , Norwegia), School of Geography (Leeds, Wielka 

Brytania), University of Guelph (Guelph, Kanada), The Rocekefeller University (New York, 

USA), The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health (Melbourne, Australia), 

Leiden Universiyt (Lejda, Holandia), czy też  Emory University (Atlanta USA). Efekty badań 

doktorantów są publikowane w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, bądź 

wygłaszane na konferencjach. W latach 2011-2013 doktoranci byli autorami lub 

współautorami 330 prac naukowych. Ze względu na szeroką współpracę z jednostkami 
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krajowymi i zagranicznymi doktoranci mają możliwość korzystania z laboratoriów innych 

jednostek (np. w ośrodkach uniwersyteckich Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec), jednak 

jeśli chodzi o ośrodki krajowe nie jest to dość powszechna praktyka. Być może wynika ona z 

bardzo dobrego wyposażenia laboratoriów należących do Wydziału lub innych jednostek UJ 

(np. Wydziału Chemii, Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zakładu Technologii i 

Biotechnologii Środków Leczniczych). Wydział wspiera aktywność młodych, 

wyróżniających się doktorantów. W oparciu o ich osiągnięcia tworzony jest ranking będący 

podstawą przyznawania stypendiów, nagród i finansowania dalszych badań. 

W podobny sposób wspierani są studenci i członkowie kół naukowych działających w 

Jednostce. Studenci są włączani w badania naukowe prowadzone przez pracowników  

Instytutów/Zakładów  Wydziału, w tym w projekty badawcze. Studenci należący do Kół  

biorą czynny udział w badaniach naukowych i opracowywaniu własnych projektów (np. Koło 

Naukowe Przyrodników posiadające różne sekcje zainteresowań [ornitologiczną, botaniczną, 

herpetologiczną] realizowało m.in. projekty: „Przyroda Mazur” „Praktyczne wykorzystanie 

wiedzy w badaniach wybiórczości siedliskowej wybranych gatunków ssaków w okresie 

zimowym na terenie Bieszczadów”, „Badania dynamiki wędrówki jesiennej ptaków w 

rezerwacie Jezioro Rakutowskie”, członkowie Koła Naukowego Geografów w latach 2009-

2010  brali udział w opracowaniu  projektu nt. „Huculszczyzna w badaniach młodych 

naukowców”, który był zwieńczeniem cyklu obozów naukowych i indywidualnych badań 

studentów), organizują wyjazdowe warsztaty naukowe, spotkania z wybitnymi 

przedstawicielami nauki, prelekcje,  tzw. „slajdowiska” , a także organizują i uczestniczą w 

konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych (np.  w Kongresie „The Ruhr Area – 

Renaissance Through Urban Chang” w Hattingen,  2 studentki KNG brały udział w 

prowadzeniu warsztatów, w „North and Baltic Regional Congress” w Rydze, 1
st, 

2
nd, 

3
rd

, 4
th 

- 

“Students Geological Conference” [2010, 2011, 2012, 2013]). Funkcjonujące na Wydziale 

Koła są bardzo aktywne i działają prężnie zarówno na arenie krajowej, jak i 

międzynarodowej, współpracując z innymi ośrodkami akademickimi.  Opiekę merytoryczną 

nad Kołami i sekcjami sprawują nauczyciele akademiccy o dużej wiedzy i zdolnościach 

interpersonalnych. Działalność Kół Naukowych jest finansowana zarówno z budżetu 

centralnego (Rady Kół Naukowych UJ), Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak, jak 

i poprzez środki własne Wydziału i Instytutów oraz pozauczelnianych fundacji i 

stowarzyszeń. Wyniki pracy studenckich kół naukowych przedstawiane są na konferencjach 

ogólnopolskich oraz licznych konferencjach zagranicznych. Efektem działalności badawczej 
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studentów jest imponująca lista ponad 327 artykułów naukowych wydanych z ich udziałem 

(chociaż zdarzają się też pozycje, których autorami są tylko studenci) i 464 doniesień 

konferencyjnych –  w latach 2008-2013 opublikowano odpowiednio: ING – 43/216; IZ – 

78/119; INoŚ – 78/; IGGP – 116/115; IB -12/14, tj. łącznie 791 pozycji. Prace te są 

publikowane w wydawnictwach uniwersyteckich lub innych o zasięgu ogólnopolskim bądź 

regionalnym, a także w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych (np. studenci 

kierunku „geologia”, w tym członkowie KNSG publikują wspólnie z pracownikami 

naukowymi w takich znaczących czasopismach jak: „Chemical Geologii”, „Gondawna 

Reasearch”, „Organic Geochemistry”, „Geoderma”, „Acta Geologica Polonica”, „Geologica 

Balcanica”, Mineralogica i Petrographica”, a studenci KNP, np. w „Molecular Biology of 

The Cell”, „Cytogenic and Genone Research”). O wysokiej jakości kształcenia świadczą też 

wyróżniane prace magisterskie, np. przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (najlepsze 

prace magisterskie w dziedzinie nauk mineralogicznych – I miejsce w 2007 i 2012 roku). 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego
 
  

Wysoki poziom działalności naukowej Wydziału, potwierdzony publikacjami w 

renomowanych  czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, obejmuje tematykę prac badawczych 

ściśle powiązaną  z kształceniem na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów. 

Znacząca jest  również liczba projektów finansowanych przez MNiSW, NCN i UE oraz 

udział doktorantów i studentów, w tym członków kół naukowych w badaniach prowadzonych 

przez Wydział. Doktoranci są angażowani do zespołów badawczych, zarówno w ramach 

macierzystego Instytutu, jak i do projektów międzynarodowych, a ich badania naukowe 

realizowane są na najwyższym światowym poziomie o czym świadczą liczne  publikacje 

naukowe w znaczących, wysoko punktowanych czasopismach. Wydział stwarza dla 

doktorantów i studentów wzorowe warunki do prowadzenia prac badawczych. 

  

6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi 

i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  

i instytucjami  

 

1) Wydział, uczestnicząc w programach międzynarodowych realizowanych z zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi,  zapewnia studentom, doktorantom i pracownikom  udział   w tych 

badaniach  i wymianę doświadczeń. Organizowaniem wymiany międzynarodowej studentów, 

doktorantów i pracowników (m.in. zawieraniem umów i innymi aspektami prawnymi) 

zajmują się jednostki ogólnouczelniane, m.in. Dział Współpracy Międzynarodowej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wymiana studentów odbywa się przede wszystkim w ramach 
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programu LLP ERASMUS, ERASMUS, ERASMUS MUNDUS oraz w ramach programu 

CEEPUS (obejmującego kraje Europy Środkowej). Procedury wyjazdów w ramach w/w 

programów opracowane są bardzo szczegółowo i są dostępne na stronie internetowej 

Wydziału i Uczelni. Ponadto informacje o możliwościach zagranicznych wyjazdów są 

przekazywane pracownikom, doktorantom i studentom na drodze mailowej. Dodatkowo 

uczestnicy studiów III stopnia pozyskują wiadomości na temat możliwości wyjazdu od 

opiekunów naukowych/promotorów. Wydział ma swoje jednoznacznie określone kryteria dla 

studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi. Konkursy dla pracowników 

wyjeżdżających w ramach programu Erasmus  organizowane są centralnie na Uczelni. 

 W latach 2009-2013  z tej formy wyjazdów skorzystało łącznie 157 studentów 

pierwszego i drugiego stopnia studiów. W tym samym okresie na Wydziale studiowało  167 

studentów z innych krajów. Widać z tego, że wymiana ta jest zrównoważona.  Natomiast 

mniej zrównoważona jest wymiana doktorantów. W analizowanym okresie wyjechało 42 

doktorantów, jednocześnie Wydział przyjął 24 doktorantów. W ramach wymian 

międzynarodowych doktoranci brali udział w następujących programach: ERASMUS (2010-

2013)- 4 doktorantów, CEEPUS (Georegnet) (2008-2012)- 14 doktorantów, COST- w 2008 

roku 1 doktorant, CEEPUS (CEE-GIS) (2009-2012)- 10 doktorantów, CEEPUS (2009-2013)- 

7 doktorantów, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy- w 2010 r. 1 doktorant, International 

Visegrad Fund (2011-2012)- 1 doktorant, Kongresy EGA (European Geography Association 

for Students and Young Geographers) (2011-2012)- 4 doktorantów.  

 Wydział ma podpisane ponad 100 umów z europejskimi i pozaeuropejskimi 

uczelniami (m.in. z Uniwersytetami w Wenezueli, Peru, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) i 

instytucjami badawczymi, które umożliwiają studentom, doktorantom i pracownikom 

wyjazdy zagraniczne oraz owocują dwustronną wymianą i współpracą. Poza tym Wydział 

współpracuje z instytucjami zagranicznymi  na podstawie  umów „ad hoc”, które wynikają z 

kontaktów osobistych pracowników akademickich. Ten rodzaj  współpracy jest organizowany 

na szczeblu  poszczególnych Instytutów Wydziału. W ostatnich 5 latach w ramach programu 

ERASMUS i CEEPUS wyjechało 68 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. 

Należy zaznaczyć, iż możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach podpisanych umów o 

współpracy mają także pracownicy administracyjni.  

 Poza krótkoterminowymi wyjazdami indywidualnymi pracowników, a także 

krótkoterminowymi stażami dydaktycznymi i naukowymi studentów i doktorantów, 

praktykami zagranicznymi studentów i doktorantów oraz pobytami dydaktycznymi i 
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naukowymi specjalistów (gości) zagranicznych obejmuje również wyjazdy grup studenckich 

za granicę. Przykładem może być  wyjazd grupy studentów na kurs „Tropical Ecology” do 

Wenezueli  we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami oraz cyklicznie organizowane 

Summer Schools.  Ponadto należy zaznaczyć, że 10 doktorantów realizujących studia III 

stopnia w dyscyplinie biologia objętych jest Programem Międzynarodowych Projektów 

Doktoranckich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału 

kadrowego nauki ,,Environmental stress, population viability and adaptation’’, prowadzonych 

w Instytucie Nauk o Środowisku we współpracy z ośrodkami zagranicznymi takimi jak: 

Department of Animal Ecology- Free University of Amsterdam; School of Biosciences- 

University of Exeter; Laboratory of Genetics Wageningen University, a także z udziałem: 

Georg August University w Goettingen; Department of Zoology Natural History Museum w 

Londynie i Institute of Plant Ecology Freie Universitat Berlin. Program MPD obejmuje także 

pobyt za granicą, trwający od 6 miesięcy do max 2 lat. Obecnie studia te realizuje 2 

obcokrajowców (Indie, Ghana). 

 Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, w latach 2008-2013 aż 89 doktorantów 

WBiNoZ uczestniczyło we współpracy naukowo-dydaktycznej z różnymi ośrodkami 

zagranicznymi, m.in. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas w Wenezueli, 

University of Leicester i University of the West Scotland w Wielkiej Brytanii, Universidad de 

Salamanca w Hiszpanii, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research w 

Szwajcarii, a także z jednostkami w Niemczech, Kanadzie, USA, Finlandii, Włoszech, 

Holandii, Japonii, Norwegii, Słowacji, Austrii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech i 

Ukrainie. Efektem mobilności studentów oraz uczestników studiów III stopnia, jak również 

mobilności nauczycieli akademickich jest wysoka jakość kształcenia i wysoki poziom 

umiędzynarodowienia badań naukowych na Wydziale. 

2) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ przykłada duża wagę i dostrzega potrzebę 

internacjonalizacji procesu kształcenia, czego wyrazem jest utworzenie interdyscyplinarnych  

doktoranckich studiów anglojęzycznych (4 letnich) w dyscyplinie ekologia. Studia te  

utworzono w ramach projektu POKL pt. ,,Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Obecnie, w wyniku 

dwukrotnego naboru w 2010 i 2011 r., kształci się na nich 16 osób, w tym 3 obcokrajowców 

(z Włoch oraz Indii). Zajęcia prowadzone są nie tylko przez pracowników Instytutu, ale także 
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przez zagranicznych specjalistów m.in. z USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. 

Ponadto dziesięciu doktorantów odbywających studia w dyscyplinie biologia objętych jest 

programem Międzynarodowych Projektów Doktoranckich, realizowanym przy współudziale 

jednostek naukowych z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Dzięki temu uczestnicy tych 

studiów mają możliwość wzięcia udziału w kursach prowadzonych przez zagranicznych 

wykładowców oraz wyjazdach na staże do specjalistycznych ośrodków za granicą i 

prowadzenia tam badań naukowych. Należy nadmienić, że pozostali doktoranci WBiNoZ 

mogą także wyjeżdżać na zagraniczne staże, uczestniczyć w międzynarodowych projektach 

badawczych oraz prezentować wyniki swoich badań na zagranicznych konferencjach. Mogą 

również brać udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach i wykładach 

prowadzonych przez profesorów wizytujących. Ponadto uczestnicy studiów III stopnia mają 

możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia badań 

naukowych w ramach anglojęzycznych studiów doktoranckich ,,Społeczeństwo- 

Technologie- Środowisko” realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Doktoranci WBiNoZ prowadzą także dydaktykę w języku angielskim. 

 O wysokim prestiżu Wydziału świadczy ponadto udział w studiach III stopnia  

studentów zagranicznych (7 ze Słowacji, Iranu, Irlandii, Holandii, Ugandy i Indii w studiach 

z zakresu biologii oraz 2 studentów z Białorusi i Egiptu  w zakresie geografii). Łącznie na 

Wydziale na studiach III stopnia w latach 2009/2013 studiowało 24 studentów zagranicznych. 

Nie jest to co prawda wysoki wskaźnik, jednak można go uznać za dobry, czy wręcz 

wyróżniający na tle innych polskich szkół wyższych o podobnym profilu kształcenia. 

 Ważnym elementem procesu internacjonalizacji jest udział wykładowców z zagranicy, 

zapraszanych na wykłady i warsztaty, dzięki którym zarówno studenci, jak i doktoranci mają 

możliwość uczestniczenia w ich wykładach.  W  ramach projektu  POKL.04.01.00-00-

053/09-00 na Wydziale gościło 9 profesorów  wizytujących z m.in. USA, Wielkiej Brytanii, 

Szwajcarii i Norwegii, a łącznie w latach 2009/2013 Wydział gościł 47 profesorów 

wizytujących. Również pod tym względem Wydział wyróżnia się na tle innych polskich 

uczelni. W opinii doktorantów, studentów, a także pracowników wykłady prowadzone przez 

gości zagranicznych są  na bardzo wysokim poziomie, ciekawe i umożliwiają zapoznanie  się 

z najnowszymi  osiągnięciami w nauce. Pobyt zagranicznych profesorów jest także okazją do 

zawarcia dalszej współpracy międzynarodowej. W 2012 roku Wydział BiNoZ utworzył nowy 

kierunek studiów II stopnia Ecology and Evolution, prowadzony całkowicie w języku 

angielskim, jednak ze względu na brak naboru kierunek ten nie został uruchomiony. 
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3) Powyżej scharakteryzowano współpracę  międzynarodową Wydziału Biologii i Nauk o 

Ziemi UJ przyjmującą zarówno formę projektów badawczych, jak i inne jej rodzaje. 

Opierając się na tej analizie można stwierdzić, że Wydział  bardzo intensywnie współpracuje 

zarówno z zagranicznymi jak i krajowymi ośrodkami naukowymi. Godnym podkreślenia 

przykładem współpracy międzynarodowej są prowadzone przez Wydział studia 

podyplomowe „Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS”, w ramach sieci UNIGIS na 

podstawie porozumienia z Uniwersytetem w Salzburgu. Zasadnicza część  programu 

kształcenia na tych studiach opiera się o treści programu studiów prowadzonych na 

Uniwersytecie w Salzburgu (MSc Geographic Information Science and Systems). Absolwenci 

mogą uzyskać świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz – 

wybierając wariant poszerzony – tytuł „MSc in Geographic Infromation Science and Systems” 

Uniwersytetu w Salzburgu. Należy także zaznaczyć, iż obecne efekty kształcenia oraz 

program studiów UNIGIS  odzwierciedlają m.in. zalecenia światowego standardu nauczania 

w dziedzinie geoinformatyki   Geographic Infromation Science and Technology Body of 

Knowledge. 

 Współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi przekłada się  bezpośrednio na 

działalność naukowo- badawczą, która prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie, a także 

na poziom prowadzonych  zajęć dydaktycznych i osiąganie właściwych efektów kształcenia. 

Nabyta przez pracowników w ramach wymiany międzynarodowej wiedza jest przekazywana 

studentom podczas zajęć dydaktycznych. Umożliwia ona wprowadzenie do treści zajęć 

dydaktycznych nowych zagadnień ściśle powiązanych z prowadzonymi w kraju i zagranicą 

badaniami naukowymi pracowników uczestniczących w wymianie. Badania naukowe mają 

szczególnie duży wpływ na tematykę proponowanych prac dyplomowych – tematyka ta jest 

często powiązana z tematyką badań, dzięki czemu przy ich realizacji studenci mogą  

zaznajomić się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi na danym polu badań, w tym z 

zagraniczną literaturą przedmiotu. W podobny sposób pracownicy naukowi wyjeżdżający  za 

granicę wpływają na treści seminariów magisterskich i doktoranckich oraz przedmiotów 

specjalistycznych. 

 Zakres  współpracy  z ośrodkami akademickimi  w Polsce (18) oraz polskimi 

instytucjami naukowymi (23) i otoczeniem społeczno – gospodarczym  (ok. 58)  jest bardzo 

szeroki i przynosi efekty zarówno w działalności naukowej jak i dydaktycznej, a w 

szczególności w realizacji wspólnych  projektów naukowych  oraz konferencji i seminariów 
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czy wymiany doświadczeń (wybrane umowy z grup zaprezentowanych w raporcie 

samooceny  zostały w trakcie wizytacji przedstawione ZO do wglądu).  

4) Aktywnością związaną ze wspieraniem koneksji nauka - otoczenie społeczno-gospodarcze 

jest czynny udział naukowców z Wydziału w licznych forach, konferencjach itp. w roli 

prelegentów (prowadzą otwarte wykłady), ekspertów i doradców, których beneficjentami są 

różne instytucje, przedsiębiorstwa, parki narodowe, szkoły, organizacje rządowe i 

pozarządowe. Innowacyjne badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału 

pomagają rozwiązywać problemy regionu i wzmacniają jego konkurencyjność. Pracownicy 

wraz z zaangażowanymi studentami i doktorantami aktywnie uczestniczą w harmonizacji 

działań gospodarczych, nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale także w całej 

Polsce (np. poprzez monitoring i analizę środowiska). Wydział współpracuje z Dyrekcjami 

Parków Narodowych (10), Parków Krajobrazowych (4), szpitalami i jednostkami 

medycznymi w Krakowie i Warszawie, intensywnie rozwijana jest współpraca z 

przedsiębiorstwami (m.in. są to oczyszczalnie ścieków, firmy  spin-off Biospekt, Selvita S.A., 

Silurian SA., GeoKrak, Solantche Polska, KGHM Polska Miedź SA., Elektrownia Połaniec) 

organizacjami i towarzystwami pozarządowymi. Ponadto w ramach umów patronackich 

Wydział współpracuje ze szkołami organizując dla ich uczniów cykliczne wykłady, zajęcia w 

Muzeum Geologicznym (Muzeum ING UJ znane jest przede wszystkim z dwóch 

unikatowych w skali światowej kolekcji, są to:. „Struktury sedymentacje coll. Prof. 

Stanisława Dżułyńskiego”, „Skamieniałości śladowe coll. Prof. Mariana Książkiewicza”), w 

Ogrodzie Botanicznym oraz  inne  cykliczne  wydarzenia. 

Istotne znaczenie w procesie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale ma opinia 

środowiska zewnętrznego, a zwłaszcza pracodawców, opiekunów praktyk i osób 

współpracujących z Wydziałem. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji, opinii uzyskanych 

w jej trakcie od przedstawicieli pracodawców oraz studentów i doktorantów należy 

stwierdzić, że Jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu 

osiągania właściwych efektów kształcenia.  Potwierdzeniem tej współpracy są ankiety (wraz z 

załączonym do nich programem studiów)  skierowane do pracodawców, przeprowadzone 

m.in. przez Instytut Nauk Geologicznych celem uzyskania opinii na temat kwalifikacji 

absolwentów (umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych) zgłaszających się do pracy 

lub już zatrudnionych, których wyniki były podstawą dostosowania programu studiów do 

wymogów współczesnego rynku pracy (wprowadzono dodatkowe przedmioty: „Podstawy 

przedsiębiorczości”, „Absolwent na rynku pracy” oraz  związane z modelowaniem 
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komputerowym procesów geologicznych). Należy także podkreślić, iż treści i efekty 

kształcenia  wprowadzonych zajęć były tworzone przy współudziale interesariuszy 

zewnętrznych. Taki system pozyskiwania informacji od pracodawców na temat kwalifikacji 

absolwentów, a w szczególności ich mocnych i słabych stron umożliwia prowadzenie 

skutecznych i efektywnych działań służących ustalaniu i ocenie efektów kształcenia, w tym 

także  działań naprawczych i należy go ocenić bardzo pozytywnie. Dzięki podejmowanym 

całościowym działaniom absolwenci Wydziału uzyskują wszechstronne przygotowanie do 

różnorodnej aktywności zawodowej na konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy 

(zarówno krajowym, jak i międzynarodowym) o charakterze kompetentnych liderów 

badawczych i dydaktycznych. Potwierdzają to rozmowy  z pracodawcami przeprowadzone 

podczas spotkania z ZO oraz pisemne opinie pracodawców (m.in. z IV LO im. T. Kościuszki 

oraz Dyrektora Jagiellonian Centre for Experimental Therepeutics JCET). 

 Studenci ocenianego Wydziału kierowani na praktyki zawodowe do różnych instytucji 

państwowych i prywatnych  mają możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z 

wymaganiami potencjalnych pracodawców, a także nabywają nowe umiejętności pozwalające 

osiągać zakładane efekty kształcenia. Jednym z elementów działalności Jednostki w regionie 

jest także organizowanie cyklicznych wydarzeń związanych z promocją, popularyzacją  nauk 

przyrodniczych oraz wzbudzaniem zainteresowań. Od lat organizowane są na Wydziale różne 

wydarzenia jak: Małopolska Noc Naukowców, Noc Biologów, Dni Otwarte, Dni Ogrodów, 

Noc Muzeów, Festiwal Nauki. Wydział aktywnie uczestniczy także we współpracy 

patronackiej z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk im H. 

Jordana oraz ze szkołami wszystkich poziomów kształcenia, ponadto organizuje zajęcia dla 

Uniwersytetu Dzieci. Tego typu aktywności przyciągają licznie różne grupy lokalnej 

społeczności i przybliżają naukę uniwersytecką społeczeństwu. Wydział Biologii i Nauk o 

Ziemi UJ jest  rozpoznawalnym ośrodkiem naukowo-badawczym nie tylko w regionie ale i w 

Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba kontaktów naukowych, 

prowadzonych prac badawczych i jednostek współpracujących. 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 
4
 wyróżniająco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wszystkie wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującą na Wydziale 

procedurą i mają charakter szkoleniowy, dydaktyczny i naukowy. Wydział  zapewnia 

doktorantom i studentom udział  w międzynarodowych programach i warsztatach, a także 

udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu LLP ERASMUS i CEEPUS oraz 

wymiany bilateralnej pomiędzy uczelniami z całego świata. Niezbędne informacje na ten 

temat są dla uczestników studiów doktoranckich i studentów łatwo dostępne. 



  
 
 

 74 

2) Działania podejmowane przez Wydział na rzecz internacjonalizacji procesu kształcenia 

należy ocenić  bardzo wysoko. Doktoranci mają możliwość odbywania studiów w języku 

angielskim oraz uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez zagranicznych 

specjalistów. Obecnie  mogą także prowadzić dydaktykę w języku angielskim. 

3) Szeroka i intensywnie rozwijana  współpraca Wydziału z zagranicznymi i krajowymi 

ośrodkami naukowymi przekłada się bezpośrednio na działalność naukowo-badawczą, jak i 

poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.  

4) Jednostka ma rozległe i aktywne relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ściśle 

współpracuje z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji zarówno na płaszczyźnie 

dydaktycznej, naukowej i gospodarczej, co w istotnym stopniu wpływa na osiąganie 

założonych efektów kształcenia. 

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

1) Opieka naukowa. System opieki naukowej na WBiNoZ skierowanej do środowiska 

studenckiego i doktoranckiego funkcjonuje prawidłowo. Istotna jest możliwość realizowania 

przez studentów badań i projektów naukowych, zgodnych z ich zainteresowaniami oraz 

wybranym kierunkiem kształcenia. W ramach opieki naukowej studenci wizytowanej 

Jednostki mają możliwość uczestnictwa w 6 Studenckich Kołach Naukowych (SKN). 

Najważniejsze informacje oraz wymagania rejestracyjne dotyczące SKN są dostępne na 

stronie internetowej Uczelni i Wydziału. W ramach działalności kół naukowych studenci 

mają możliwość udziału w warsztatach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. 

Uczelnia dofinansowuje udział studentów w zjazdach naukowych, co społeczność studencka 

ocenia pozytywnie.  

WBiNoZ stwarza także doktorantom możliwości prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych zgodnych z ich zainteresowaniami, zarówno w ośrodkach macierzystych jak i 

zagranicznych podczas staży. Ponadto uczestnicy studiów III stopnia biorą udział w 

projektach badawczych międzynarodowych. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, że ich prace 

naukowe są publikowane w Piśmie Koła Przyrodników Studentów UJ oraz krajowych i 

zagranicznych czasopismach. Są one również realizowane przy współpracy zewnętrznych 

firm i przedsiębiorstw współpracujących z wizytowaną Jednostką. Podczas spotkania studenci 

również bardzo pozytywnie ocenili współpracę z doktorantami w aspekcie realizowanych 

badań naukowych.  

W latach 2008-2013 studenci wizytowanej Jednostki mieli możliwość udziału  

w przedsięwzięciach naukowych realizowanych przez poszczególne instytuty: 
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- Instytut Nauk Geologicznych: 43 publikacje naukowe, 216 doniesień publikacyjnych, udział 

w 237 konferencjach Instytutu Nauk Geologicznych PAN i dwa wyróżnienia prac 

magisterskich (Nagroda Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego) 

- Instytut Botaniki: 13 publikacji naukowych, udział w 14 krajowych  

i międzynarodowych konferencjach naukowych 

- Instytut Zoologii: 76 publikacji naukowych, 119 doniesień konferencyjnych i udział w 115 

konferencjach 

- Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej: 231 publikacji naukowych 

- Instytut Nauk o Środowisku: 78 publikacji  naukowych 

Wszystkie wskazane aktywności naukowe były realizowane z udziałem studentów Wydziału, 

co świadczy o wysokim poziomie funkcjonowania w Jednostce systemu opieki naukowej. 

Studenci wizytowanego Wydziału wskazali, iż posiadają swobodę w dobrze 

tematyki prac dyplomowych. Dodatkowo mają odpowiedni dostęp do promotorów, których 

godziny konsultacji są dostosowane do potrzeb środowiska studenckiego. Według opinii 

studentów istotna jest możliwość realizacji projektów badawczych w ramach pracy 

dyplomowej. Podobna sytuacja dotyczy doktorantów, którzy mogą realizować swoje projekty 

doktorskie zgodnie z zainteresowaniami naukowymi.  

Również doktoranci WBiNoZ mają zapewnioną możliwość udziału w konferencjach 

naukowych polskich i zagranicznych, a także publikowania wyników swoich badań w 

czasopismach naukowych i monografiach. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, w 

latach 2011-2013 uczestnicy studiów III stopnia byli autorami lub współautorami ponad 300 

prac naukowych opublikowanych w czasopismach (w tym także z IF) oraz rozdziałów w 

monografiach. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu na krajowe i 

zagraniczne konferencje naukowe z funduszy poszczególnych instytutów, ze środków 

przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich, różnego typu innych grantów i stypendiów unijnych. Wsparcie 

finansowe w opłaceniu aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej można także 

uzyskać z budżetu Towarzystwa Doktorantów UJ w ramach organizowanych 4 razy do roku 

konkursów, a maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona od miejsca konferencji, co 

jest szczególnie istotne w przypadku wyjazdów zagranicznych. Uczestnicy studiów 

doktoranckich, którzy chcą prowadzić badania związane z realizacją pracy doktorskiej za 

granicą, mogą dodatkowo starać się o dofinansowanie z funduszu im. Florentyny 

Kogutowskiej. Najzdolniejsi doktoranci z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się 
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o środki z funduszu im. Adama Krzyżanowskiego. Możliwe jest również staranie się o 

dofinansowanie z funduszu im. Królowej Jadwigi.  

Wizytowana Jednostka zapewnia swoim studentom odpowiedni dostęp do literatury  

i czasopism naukowych dzięki funkcjonowaniu Biblioteki Jagiellońskiej oraz czterech 

Bibliotek wydziałowych: Biblioteki Nauk Przyrodniczych, Biblioteki Instytutu Botaniki UJ, 

Biblioteki Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin oraz Biblioteki Instytutu Nauk 

Ekologicznych. Studenci pozytywnie ocenili dostępność i jakość podręczników niezbędnych 

w procesie kształcenia oraz usługi biblioteki oferowane drogą elektroniczną. Pozytywnie 

należy ocenić przystosowanie Biblioteki Jagiellońskiej dla potrzeb studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych. W budynku znajdują się dwa odrębne pomieszczenia dla osób 

niewidomych i słabo widzących, w których znajdują się komputery z oprogramowaniem OCR 

FineReader z syntetyzatorami mowy, 2 skanery i powiększalnik. Studenci mogą również 

korzystać z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, w której literatura jest przystosowana dla osób 

niedowidzących. Dodatkowo dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu zamontowane 

zostały podjazdy i platformy oraz zaplecze sanitarne. Również do dyspozycji doktorantów 

pozostają biblioteki uczelniane i wydziałowe oraz elektroniczne bazy danych, z których mogą 

korzystać na takich samych zasadach jak pracownicy Uczelni. Istnieje możliwość zamówienia 

publikacji niedostępnych w bibliotece. Biblioteka Jagiellońska zapewnia szkolenia Ars 

Querendi rozwijające umiejętności wyszukiwania informacji naukowych. Ponadto studenci i 

doktoranci mają na Uczelni swobodny dostęp do internetu bezprzewodowego.  

Na podstawie uzyskanych informacji można jednoznacznie stwierdzić, że system 

opieki naukowej skierowany do studentów i doktorantów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 

ma charakter kompleksowy i bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Istotna jest możliwość 

rozwoju zainteresowań naukowych studentów i doktorantów zgodnych z ich kierunkiem 

kształcenia. 

Opieka dydaktyczna. Wydział posiada właściwie funkcjonujący system opieki dydaktycznej 

skierowany do środowiska studenckiego i doktoranckiego. Istotny jest powszechny dostęp do 

doradców i opiekunów roku, którzy służą radą i pomocą dotyczącą spraw studenckich. Pełnią 

oni cotygodniowe dyżury w swoich instytutach. Ważna jest możliwość konsultacji studentów 

z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Konsultacje mają charakter powszechny, a ich 

terminy są dostosowane do potrzeb środowiska studenckiego. Doktoranci podkreślają bardzo 

dobre relacje z opiekunami naukowymi/promotorami oraz z kierownikami studiów 

doktoranckich, a otrzymywane wsparcie z ich strony uznają za adekwatne do potrzeb. 
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Opiekunowie naukowi/promotorzy chętnie służą pomocą i radą w prowadzeniu badań 

naukowych, przygotowaniu publikacji oraz opracowywaniu materiałów niezbędnych do 

realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami.  

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wyrazili opinie, że 

godziny pracy Dziekanatu są niewystarczające. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 9.00–13.00. Wskazane terminy są niedostosowane do potrzeb studentów i są 

przyczyną utrudnień związanych z uzyskaniem pomocy dotyczącej spraw administracyjnych. 

Studenci wskazali, iż pracownicy administracyjni posiadają odpowiednie kompetencje i 

wysoką kulturę osobistą, co oceniają pozytywnie. Zaleca się wydłużenie godzin pracy 

Dziekanatu i dostosowanie ich do potrzeb studentów. Należy także nadmienić, że w opinii 

doktorantów obsługa administracyjna funkcjonuje w sposób właściwy, pracownicy zawsze 

chętnie służą radą i pomocą, a w razie potrzeby niezbędne informacje można także otrzymać 

drogą mailową. 

Zarówno studenci jak i doktoranci wizytowanej Jednostki mają odpowiedni dostęp 

do planów i programów studiów oraz innych dokumentów związanych z procesem 

kształcenia. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni, Wydziału 

oraz w systemie USOSweb. Poprzez system USOSweb student ma także możliwość: 

zapisania się na wybrane przedmioty oraz międzywydziałowe wykłady otwarte, zapoznania 

się m.in. z sylabusami, dotychczasowym przebiegiem studiów, aktualnym planem zajęć, 

uzyskanymi ocenami z egzaminów oraz oceny wybranych obszarów działalności Uczelni z 

wykorzystaniem badań ankietowych. W opinii interesariuszy wewnętrznych - studentów i 

doktorantów, elektroniczny system USOSweb dobrze spełnia swoją funkcję. 

Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu studenci i doktoranci są informowani 

na temat zakresu omawianego materiału, charakterystyki przedmiotu, obowiązującej literatury 

oraz sposobu zaliczenia zajęć. Studenci pozytywnie ocenili możliwość odbycia kursu 

pedagogicznego w trakcie trwania kształcenia na wizytowanym Wydziale. Warto nadmienić, 

że Wydział wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, jak e-learning do wsparcia procesu 

uczenia się studentów. W oparciu o wskazane techniki prowadzone są zajęcia m.in. z 

ekologii, BHP, czy języków obcych. Studenci podczas wskazanego kursu są zobowiązani do 

rozwiązania zadań i testów, obejrzenia materiałów multimedialnych czy przyswojenia 

wskazanych zagadnień. W trakcie spotkania pozytywnie ocenili wykorzystywane nowoczesne 

technika nauczania. Również pozytywnie należy ocenić bogatą ofertę przedmiotów do 

wyboru, także w języku angielskim, skierowanych do zarówno do studentów jak i 
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doktorantów wizytowanej Jednostki oraz możliwość wzięcia udziału w wykładach 

prowadzonych przez zapraszanych wybitnych specjalistów, w tym także profesorów z 

ośrodków zagranicznych. Ponadto doktoranci mogą skorzystać ze studiów prowadzonych w 

języku angielskim. Można stwierdzić, że realizowany przez doktorantów program studiów III 

stopnia zapewnia uzyskanie zakładanych efektów kształcenia.  

W Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

(DON), który udziela wsparcia studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami. Obejmuje 

ono zapewnienie równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni oraz udziału w życiu 

społecznym. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia 

edukacyjnego, w tym też finansowego, dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz na 

temat aktualnie realizowanych przez DON projektów i wydarzeń, zamieszczane są na stronie 

internetowej Działu. Ponadto w ramach Towarzystwa Doktorantów UJ funkcjonuje 

Pełnomocnik ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Istnieje możliwość indywidualizacji 

zajęć, zmiany formy egzaminu i zaliczenia oraz zmiany warunków uczestnictwa w zajęciach. 

Dodatkowo można skorzystać z konsultacji dotyczącej wyboru najlepszej strategii 

edukacyjnej uwarunkowanej aktualną sytuacją zdrowotną. Dla studentów słabo widzących i 

niewidomych są organizowane lektoraty z języka angielskiego prowadzone w multimedialnej 

pracowni przystosowanej do ich potrzeb. Dodatkowo studenci z dysfunkcją wzroku mogą 

skorzystać z doradztwa i szkoleń związanych z nowoczesnymi technologiami w pracowni 

tyloinformatycznej. Istotne jest również przystosowanie materiałów dydaktycznych do formy 

elektronicznej, brajlowskiej lub grafiki wypukłej, co ułatwia studentom osiąganie efektów 

uczenia się. Pomocna jest również możliwość nagrywania zajęć dydaktycznych na przenośny 

dyktafon. Dla studentów słabo słyszących i niesłyszących organizowane są lektoraty z 

wykorzystaniem tablic interaktywnych, pętli induktofonicznych, multimedialnych słowników 

oraz systemu świetlnego, który wskazuje wywołanie danego studenta do odpowiedzi. Istnieje 

również możliwość korzystania z usług tłumacza migowego. Studenci z zaburzeniami 

psychicznymi mogą liczyć na odbycie jednorazowej, bezpłatnej konsultacji z lekarzem-

psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą. Dla studentów z niepełnosprawnością 

ruchową zajęcia dydaktyczne są organizowane w miejscach, w których nie istnieją bariery 

architektoniczne. Dodatkowo wskazani studenci mają możliwość modyfikacji harmonogramu 

zajęć oraz notowania podczas zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem  komputerów z 

dostosowaną klawiaturą. Można więc stwierdzić, że Uczelnia i wizytowana Jednostka 

zapewnia właściwy rozwój naukowy i dydaktyczny osób niepełnosprawnych, a studenci i 
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doktoranci z różnymi rodzajami dysfunkcji są odpowiednio wspierani w procesie kształcenia i 

osiągania efektów uczenia się. 

Opieka materialna. Studenci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ mają możliwość ubiegania 

się o wszystkie świadczenia wskazane w art. 173 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Wizytowana Jednostka posiada przejrzysty system opieki materialnej i socjalnej. 

Świadczenia są wypłacane w terminie, bez zbędnych opóźnień, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Rozdział środków finansowych na świadczenia pomocy materialnej jest 

dokonywany w porozumieniu z Samorządem Studentów, co jest zgodne z art. 174 ust. 2 ww. 

Ustawy. Procedura składania wniosków o dany rodzaj stypendium jest dostępna na stronie 

Internetowej Uczelni. Uniwersytet Jagielloński w myśl art. 173. ust 2 ww. Ustawy zapewnia 

pomoc materialną dla studentów niepełnosprawnych. O wysokości świadczenia decyduje 

stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendium specjalnego dla studentów o znacznym 

stopniu niepełnosprawności wynosi 450 zł, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

wynosi 300 zł oraz o lekkim stopniu niepełnosprawności wynosi 150 zł. Pozytywnie należy 

ocenić również zastosowania kilku kryteriów (średniej ocen, osiągnięć naukowych, 

artystycznych i sportowych studentów) do otrzymania Stypendium  Rektora w myśl art. 181 

ust. 1 ww. Ustawy. Umożliwia to bardziej obiektywną ocenę rzeczywistych zdolności i 

umiejętności studentów do otrzymania wskazanego świadczenia. Samorząd Studentów 

posiada swoich przedstawicieli w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, zgodnie z art. 177 ust. 3 ww. Ustawy. Decyzje w sprawie składanych 

wniosków do Komisji są wydawane w formie pisemnej, przysługuje od nich odwołanie 

zgodnie z art. 207 ust. 1 ww. Ustawy.  

Uczestnicy studiów doktoranckich na WBiNoZ mają możliwość korzystania z 

pomocy materialnej i pobierania stypendiów. Na mocy Zarządzenia Rektora nr 73 z dn. 

01.08.2012r. oraz Uchwały Rady WBiNoZ z dn. 23.02.2010r. z późn zm. wprowadzono 

zasady i kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich. Stypendium doktoranckie 

przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez Komisję Doktorancką, 

powołaną na mocy Zarządzenia nr 84/2012 Rektora z dn. 25.10.2012r z przedstawicielem 

doktorantów w jej składzie. Od decyzji przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni. 

Stypendia te nie są przyznawane na okres przedłużenia studiów. Kryteria przyznania 

stypendium doktoranckiego, opracowane w konsultacjach z doktorantami, obejmują różne 

aspekty działalności doktoranckiej tj.: postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, 

prowadzone zajęcia dydaktyczne, działalność na rzecz Uniwersytetu, Instytutu, Wydziału, 
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publikacje doktoranta, udział w konferencjach naukowych, średnią ocen oraz udział w 

projektach badawczych. O liczbie stypendiów przewidzianych w danym roku akademickim 

decydują dyrektorzy poszczególnych instytutów. W roku akademickim 2013/2014 spośród 

287 doktorantów WBiNoZ, stypendium doktoranckie pobiera 74 osoby (25,78%), przy czym 

89 osób, które nie otrzymały tego stypendium, jest na przedłużeniu studiów. Listy 

rankingowe są sporządzane oddzielnie dla poszczególnych instytutów. Kwota stypendium 

doktoranckiego jest jednakowa dla doktorantów wszystkich lat studiów, wynosi 1350 zł, a jej 

wysokość jest zgodna z ust. 2 Art. 200 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 

27.07.2005 z późn.zm. Należy zauważyć, że najwięcej doktorantów otrzymuje powyższe 

stypendium w Instytucie Geologii (54,17%), a najmniej w Instytucie Geografii (18,58%), 

przy czym uczestnicy studiów III stopnia w Instytucie Geografii mogą ubiegać się o 

dodatkowe fundusze na wyjazdy. W opinii doktorantów przyznawana liczba stypendiów 

doktoranckich jest zbyt mała. 

Doktoranci anglojęzycznych studiów III stopnia o specjalności ekologia (16 osób) 

otrzymują stypendium doktoranckie w kwocie 2200 zł miesięcznie, finansowane ze środków 

projektu ,,Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich                

o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk           

o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego”, przyznawane na okres 3,5 roku. W trakcie 

półrocznego stażu zagranicznego nie pobierają tego stypendium, ale otrzymują diety i ryczałt 

hotelowy. Doktoranci specjalności ekologia mogą także korzystać ze środków funduszu 

pomocy materialnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym oraz regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Natomiast 

uczestnicy studiów ,,Społeczeństwo- Technologie- Środowisko” mogą ubiegać się o stypendia 

doktoranckie, finansowane z tego projektu, w wysokości 2000 zł miesięcznie. Doktoranci 

objęci Programem Międzynarodowych Projektów Doktoranckich otrzymują stypendia            

w wysokości 3000 zł miesięcznie w trakcie pobytu w Polsce oraz 5000 zł miesięcznie 

podczas pobytu za granicą. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych wypłacane jest na mocy Regulaminu przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

(Zarządzenie Rektora nr 70 z dn.27.06.2013r.). Szczegółowe kryteria punktowe zostały 

opracowane przy współudziale doktorantów oraz wprowadzone na mocy Uchwały nr 1/2012 

WBiNoZ z dn. 20.03.2012r. z późn. zm. Są one zbliżone do kryteriów punktowych dot. 
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stypendium doktoranckiego. Kwota ,,stypendium projakościowego” w 2013 r. była zgodna z 

obowiązującymi przepisami i wynosiła 800 zł. 30% uprawnionych do otrzymania tego 

stypendium doktorantów zostało ustalonych z podziałem na dyscypliny i na lata studiów. 

,,Stypendium projakościowe” przysługuje również na okres przedłużenia studiów 

doktoranckich. Tryb postępowania w przyznaniu ,,stypendium projakościowego” jest 

zbliżony do trybu przyznawania stypendium doktoranckiego. Podczas spotkania, doktoranci 

nie zgłaszali uwag w kwestach związanych ze ,,stypendium projakościowym”. 

Uczestnicy studiów III stopnia mogą ubiegać się o wszystkie świadczenia pomocy 

materialnej zawarte w Art. 199 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005r. z 

późn. zm. Na podstawie Zarządzenia nr 78 Rektora UJ z dn. 20.08.2012r., po uzgodnieniu                       

z Towarzystwem Doktorantów UJ, wprowadzono Regulamin przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów UJ z funduszu pomocy materialnej. Świadczenia te 

mogą być przyznane także na okres przedłużenia studiów, jednak nie dłużej niż na rok. W 

przyznawaniu powyższych stypendiów uczestniczą Wydziałowa Komisja Stypendialna oraz 

Komisja Ekonomiczno-Socjalna; większość składu ww. komisji stanowią doktoranci. 

Posiedzenia komisji są protokołowane. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w ciągu 14 

dni od daty doręczenia decyzji. Uczestnicy studiów III stopnia uczestniczą także w ustalaniu 

progu dot. stypendium socjalnego i kwot stypendiów oraz podziale FPM między studentów                       

i doktorantów.  

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, 45 doktorantów spośród 50 

ubiegających się o stypendium socjalne otrzymało te świadczenie (w tym 2 z programu 

,,Ecology”), tj. 22 doktorantów w kwocie 400 zł (osoby z miesięcznym dochodem do 451zł 

netto) oraz 23 doktorantów w kwocie 450 zł (osoby z miesięcznym dochodem netto w 

wysokości 452-850 zł). 24 uczestników studiów doktoranckich, spośród 26 ubiegających się o 

podwyższenie stypendium z tytułu zakwaterowania, otrzymało to stypendium w kwocie 250 

zł. Należy zauważyć, że osoby, którym świadczeń nie przyznano nie spełniały kryteriów 

formalnych.  

Maksymalna kwota zapomogi, o którą może ubiegać się doktorant znajdujący się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynosi 1500 zł. Dotychczas w roku akademickim 

3 doktorantów otrzymało taką pomoc. 

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane 15% ogólnej liczby 

doktorantów danego roku studiów, z podziałem na dyscypliny. Kryteria punktowe, po 

uzgodnieniu z doktorantami, zostały wprowadzone na mocy Uchwały Rady WBiNoZ z dn. 
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23.02.2010r. z późn. zm. i obejmują wszystkie aspekty działalności doktorantów, tj.: ocenę 

wyników w nauce, postępów w pracy doktorskiej, dydaktycznej, naukowej (ocenę dorobku), 

aktywny udział w konferencjach oraz popularyzacje nauki. Stypendium to mogą otrzymywać 

także doktoranci będący na przedłużeniu studiów. W roku akademickim 2013/2014 takie 

stypendia w kwocie 370 zł miesięcznie przyznano 46 doktorantom (spośród 97 złożonych 

wniosków) i były one niższe niż w roku akademickim 2012/2013 (wówczas wynosiły 500 zł 

miesięcznie). Dwie osoby pobierające to stypendium realizuje studia doktoranckie z 

programu ,,Ecology” (po 1 z każdego roku studiów). W opinii doktorantów kwota tego 

stypendium jest zbyt niska. 

Doktoranci z udokumentowaną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o 

stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności (obecnie takich doktorantów na WBiNoZ 

jest siedmiu), a jego kwota zależy od stopnia niepełnosprawności. W bieżącym roku 

akademickim 2 doktorantów otrzymuje to stypendium w kwocie 350 zł i 2 doktorantów w 

kwocie 400 zł; 1 osoba, która złożyła wniosek nie spełniła kryteriów formalnych. Należy 

wspomnieć, iż w roku akademickim 2012/2013 trzech doktorantów WBiNoZ otrzymało 

stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmów przeprowadzonych z 

pracownikami Uczelni i przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono, że system 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów funkcjonuje w sposób 

właściwy. Decyzje stypendialne wydawane są w sposób prawidłowy i zawierają odpowiednie 

elementy składowe. Tryb powoływania komisji, ze współudziałem przedstawicieli 

doktorantów, nie budzi zastrzeżeń. 

Poza środkami przyznawanymi z funduszu pomocy materialnej, uczestnicy studiów 

III stopnia mogą także uzyskać wsparcie finansowe z innych źródeł. Wyróżniający się 

aktywnością naukową doktoranci otrzymują każdego roku nagrody finansowe Dziekana 

Wydziału – 1500 zł dla najlepszego doktoranta z każdego instytutu. Ponadto 5% najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich UJ może ubiegać się o umorzenie 20% kredytu 

studenckiego lub pożyczki studenckiej (Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z dn. 06.09.2011r.). 

Grupa ta jest ustalana odrębnie dla każdej dziedziny i dyscypliny naukowej w oparciu o 

dorobek naukowy uzyskany w czasie studiów doktoranckich (ocena według kryteriów 

przyjętych do sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego). Uczestnicy 

studiów III stopnia mogą korzystać także ze stypendiów ,,Start” dla młodych naukowców, 

przyznawanych w ramach konkursu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (stypendia 
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stacjonarne roczne oraz wyjazdowe do ośrodków zagranicznych przyznawane na max. 4-

tygodniowy wyjazd). Ponadto Fundacja Studentów i Absolwentów UJ ,,Bratniak” niesie 

pomoc studentom i doktorantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej, wspiera także inicjatywy naukowych, kulturalne i artystyczne.   

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z 

przedstawicielami studentów i doktorantów można stwierdzić, że WBiNoZ posiada 

prawidłowo funkcjonujący system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej dla studentów  

i doktorantów, uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych. Ważne jest 

uczestnictwo obu grup interesariuszy wewnętrznych w weryfikacji funkcjonowania 

wskazanego systemu poprzez udział swoich przedstawicieli w komisjach stypendialnych oraz 

pośrednio poprzez badanie ankietowe - Barometr satysfakcji ze studiowania. 

2) System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych wizytowanego 

Wydziału w odniesieniu do studentów nie ma charakteru kompleksowego i nie jest objęty 

żadną procedurą. Skargi i uwagi studenci mogą zgłaszać (podczas dyżurów lub w formie 

pisemnej) Opiekunowi Roku, Kierownikowi Kierunku lub Prodziekanowi ds. Studenckich, 

natomiast sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy studentami i wykładowcami rozwiązywane 

są w oparciu o pomoc Prodziekana ds. Studenckich lub Pełnomocnika Rektora UJ ds. 

Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów. Obie strony są informowane o przebiegu sprawy, 

z zachowaniem 7-dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi (w formie pisemnej lub 

ustnej). Studenci pozytywnie ocenili efektywność wskazanych postępowań. Sprawy, w 

których nie dochodzi do ugodowych rozwiązań kierowane są do Komisji dyscyplinarnych. 

Uchwała nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 

2012 r. „W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji 

dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016” ustala skład Komisji Dyscyplinarnej oraz 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. W skład obu Komisji wchodzą 

przedstawiciele studentów, lecz w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ich 

liczba nie jest proporcjonalna do liczby nauczycieli akademickich, co jest niezgodne art. 213 

ust. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zaleca się więc uzupełnienie składu 

Odwoławczej Komisji o jednego brakującego przedstawiciela studentów. 

Doktoranci w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych mogą zgłaszać swoje 

problemy do Pełnomocnika Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów- 

osobiście podczas dyżurów lub w formie pisemnej (7-dniowy termin uzyskania odpowiedzi 
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dotyczącej możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu) oraz kierowników studiów 

doktoranckich. Wsparcia udziela także Towarzystwo Doktorantów UJ.  

Zgodnie ze Statutem UJ z dn. 07.06.2006 r. z późn. zm. oraz  Uchwałą Senatu Nr 

103/X/2012 z dn. 31.10.2012 r. powołano Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów (11 

członków: 6 nauczycieli akademickich i 5 doktorantów) oraz Odwoławczą Komisję 

Dyscyplinarną dla Doktorantów (9 członków: 5 nauczycieli akademickich i 4 doktorantów) 

na kadencję 2012-2014. Przedstawiciele doktorantów byli zaproponowani przez  

Towarzystwo Doktorantów UJ. W opinii uczestników studiów doktoranckich sytuacje 

konfliktowe zdarzają się sporadycznie, a system ich rozwiązywania nie budzi zastrzeżeń. 

3) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ prowadzi 

działalność w zakresie spraw studenckich, włączając w to organizację przedsięwzięć 

kulturalnych, m.in. Balu Przyrodnika, imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych, gier 

miejskich oraz wielu innych aktywności. Istotne jest duże wsparcie socjalne, merytoryczne i 

finansowe działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów przez Uczelnię i 

wizytowaną Jednostkę. Samorząd Studentów ma do dyspozycji odpowiednie zaplecze 

lokalowe (biuro), wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy (komputer, drukarka, telefon). 

Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studentów, 

zgodnie z art. 202 ust. 8 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wskazane środki mają 

charakter stałego budżetu, co studenci oceniają pozytywnie. 

Uczelnia respektuje i spełnia wymagania ww. Ustawy z art. 61 ust. 3 co do 

odpowiedniego minimalnego udziału przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni. W chwili 

obecnej, jak wynika z listy obecności, środowisko studenckie stanowi 20,68% wszystkich 

członków. Wydział spełnia wymagania ww. Ustawy z art. 67 ust. 4 co do odpowiedniego 

minimalnego udziału przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Biologii i Nauk  

o Ziemi. Środowisko studenckie jest reprezentowane przez 20,93% przedstawicieli studentów 

(lista obecności z dnia 8 stycznia 2014 roku). Przedstawiciele studentów aktywnie uczestniczą 

w pracach organów kolegialnych. Istotna jest możliwość zabierania głosu przez studentów w 

sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i struktury organizacyjnej Jednostki. 

Samorząd Studentów wizytowanego Wydziału prowadzi szkolenia dla studentów 

rozpoczynających kształcenie z zakresu ich praw i obowiązków. Szkolenia są prowadzone w 

ramach „Tygodnia jakości kształcenia” w formie prezentacji multimedialnych i otwartych 

dyskusji, w których mogą wziąć udział wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Samorząd Studentów UJ opiniuje Regulamin Studiów, zgodnie z art. 161 ust.2 ww. Ustawy. 

Opinia sporządzana jest w formie pisemnej uchwały.  

Przedstawiciele studentów opiniują programy kształcenia, co jest zgodne  

z art. 68 ust. 1 pkt. 2 ww. Ustawy. Opinia jest przekazywana w formie ustnej na 

posiedzeniach Rady Wydziału. Dodatkowo studenci wizytowanej Jednostki wchodzą w skład 

Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia i współtworzą roczny raport z przeglądu 

programów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Studenci podczas rozmowy z 

Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż mają możliwość partnerskiej rozmowy z 

pozostałymi członkami Zespołu, a proponowane przez nich zmiany dotyczące programów 

kształcenia są często akceptowane. Przedstawiciele studentów pozytywnie ocenili kontakt z 

Władzami Wydziału i Uczelni. Istotna jest możliwość partnerskiej rozmowy oraz życzliwe 

nastawienie Władz Dziekańskich do spraw studenckich. 

Uczelnia respektuje również prawo do samorządności doktoranckiej, zapewniając 

odpowiednie fundusze (budżet TD) oraz warunki lokalowe, wspierając jednocześnie 

samorząd w prawidłowym wykonywaniu jego ustawowych obowiązków. Towarzystwo 

Doktorantów UJ działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Senat UJ. Samorząd 

Wydziałowy może korzystać z pomieszczeń i budżetu przyznanych Samorządowi 

Uczelnianemu. Przedstawiciele doktorantów mają zapewnione odpowiednie uczestnictwo w 

Radzie Wydziału (3 przedstawicieli), Radach Instytutów oraz większości komisji działających 

na podstawie wewnętrznych przepisów, związanych z szeroko rozumianym kształceniem 

doktorantów. Działalność samorządu doktorantów, w opinii uczestników studiów 

doktoranckich, jest dostatecznie widoczna. Należy podkreślić, że władze Uczelni i WBiNoZ, 

w szczególności odpowiedzialne za sprawy doktorantów, umożliwiają im kontakt ze sobą w 

dogodnym czasie i miejscu.  

  

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1)  Wydział zapewnia studentom i doktorantom właściwe wsparcie naukowe, dydaktyczne i 

materialne. System przyznawania funduszy funkcjonuje w sposób prawidłowy. Komisje 

stypendialne są powoływane ze współudziałem przedstawicieli studentów/doktorantów. 

Istotne jest uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w omawianych aspektach. 

2) System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych funkcjonuje  

w dużej mierze w oparciu o nieformalne działania, które dobrze spełniają swoją rolę. 

Zastrzeżenia budzi jednak fakt braku odpowiedniej liczby przedstawicieli studentów  

w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Na Uczelni funkcjonują także: 
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Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla 

Doktorantów, z przedstawicielami doktorantów w ich składzie.   

3) Uczelnia respektuje prawo do samorządności studenckiej i doktoranckiej, zapewniając jej 

odpowiednie wsparcie, a przedstawiciele studentów i doktorantów mają zapewnione 

uczestnictwo w organach Jednostki przewidzianych przepisami. 

 

8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi 

 

Przepisy prawne normujące proces zapewniania jakości w Uniwersytecie Jagiellońskim 

można podzielić na bezpośrednio odnoszące się do funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości jak i te o charakterze ogólnouczelnianym regulujące kwestie związane z 

odpowiedzialnością organów jednoosobowych i kolegialnych, procesem kształcenia na 

studiach I i II st., studiach doktoranckich oraz podyplomowych, tworzeniem programów 

kształcenia,  zasadami rekrutacji, określaniem efektów kształcenia, zasadami dyplomowania, 

tokiem studiów,  oceną nauczycieli akademickich, wsparciem studentów, zasadami i trybem 

przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego itp.  

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uczelni został uregulowany 

i wdrożony w życie na podstawie uchwały nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 26 maja 2010 r. „W sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim” oraz zarządzenia nr 36 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. „W sprawie zasad i metod 

wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia” (z późn. zm.). Zgodnie 

z przyjętymi założeniami, Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia wdrożony 

został na dwóch poziomach: ogólnouczelnianym oraz wydziałowym. Celem Uczelnianego 

Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia,  jest:  

 doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 wspomaganie polityki kadrowej; 

 kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie 

kultury jakości; 

 motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia 

się; 

 informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiąganych 

efektach kształcenia; 

 podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji UJ w skali krajowej i 

międzynarodowej. 
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Struktura, zakres zadań oraz tryb powoływania i nadzoru poszczególnych komisji 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia zostały określone szczegółowo i 

zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność za funkcjonowanie Systemu spoczywa na 

poszczególnych jednostkach organizacyjnych, natomiast z poziomu centralnego tworzy się  

ogólnouczelnianie fundamenty oraz ramy strukturalne. Ze względu na różnorodność 

jednostek nie tworzy się na poziomie Uczelni sztywnych reguł obowiązujących we 

wszystkich wydziałowych systemach zapewniania jakości kształcenia, natomiast pewne 

składniki systemu muszą być wspólne, chociaż ich realizacja może być różna w 

poszczególnych jednostkach organizacyjnych. I tak strukturę Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia tworzą: Prorektor UJ ds. Dydaktyki; Stała Senacka 

Komisja ds. Nauczania; Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia UJ; Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia; Wydziałowe Zespoły 

Doskonalenia Jakości Kształcenia; Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia działające w 

jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych Uczelni, prowadzących 

działalność dydaktyczną; Zespół  ds. Analiz Jakości Kształcenia.  

Zarządzeniem nr 107 z  dnia 19 października 2012 roku  Rektor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego powołał: Pełnomocnika Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, 

Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia i Pełnomocnika Rektora 

UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ. 

Dziekan Wydziału, w ramach posiadanych uprawnień wynikających ze Statutu Uczelni, 

bezpośrednio kieruje działalnością Jednostki (w tym koordynuje proces kształcenia), a jego 

działania zmierzające do zapewniania jakości kształcenia wspierane są przez Radę Wydziału 

oraz Komisje funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Wydziału. Zarządzanie jakością 

kształcenia na Wydziale leży w gestii Dziekana i obejmuje określanie i realizację polityki 

jakości, zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania systemu i realizacji celów 

projakościowych. Wpisując się w realizację postanowień uchwały Senatu nr 33/V/2010  

odnoszących się do struktury odpowiedzialności w obszarze zapewniania jakości kształcenia 

Dziekan powołał  Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia. Bezpośredni nadzór 

nad działalnością Wydziałowych Zespołów sprawuje prodziekan właściwy do spraw 

dydaktyki.  

W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą: pełnomocnik dziekana wydziału ds. 

doskonalenia jakości kształcenia, powoływany na wniosek prodziekana właściwego do spraw 

dydaktyki jako przewodniczący; pełnomocnicy wydziałowi ds. ewaluacji jakości systemu 
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kształcenia; przedstawiciel nauczycieli akademickich, wskazany przez prodziekana wydziału 

właściwego do spraw dydaktyki;  przedstawiciel studentów wskazany przez Wydziałową 

Radę Samorządu Studentów; przedstawiciel doktorantów wskazany przez Towarzystwo 

Doktorantów UJ; przedstawiciel administracji z tzw. pozostałych jednostek 

administracyjnych, wskazany przez prodziekana właściwego do spraw dydaktyki.  

Do zadań Wydziałowego Zespołu należy: sporządzanie raportów z oceny własnej 

wydziału w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. 

a-f uchwały Senatu UJ nr 33/V/2010, o której mowa w § 1, zgodnie z procedurami i 

harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi 

przez Uczelniany Zespół; opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań 

naprawczych; inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności 

dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;  

inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w 

środowisku akademickim; upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia 

jakości kształcenia. 

 Ponadto, na kadencję 01.10.2013-30.09.2016, Prorektor ds. Dydaktyki powołał, na 

wniosek Dziekana, 4 pełnomocników Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia na Wydziale 

Biologii, wobec czego w następstwie Dziekan (zgodnie z postanowieniami uchwały nr 

2/I/2012 Senatu z 26 stycznia 2012 r. „W sprawie wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów 

pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających”)  powołał Zespoły ds. Ewaluacji Efektów 

Kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, w skład których wchodzą m.in. 

przedstawiciele minimum kadrowego, studentów, administracji i interesariuszy zewnętrznych.  

 Do głównych zadań Zespołów należą: analiza stopnia realizacji celów kształcenia i 

osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia, a w tym: sporządzanie raportów z 

analizy stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów kształcenia oraz adekwatność 

tych form do zakładanych efektów kształcenia, sporządzanie raportów oceny jakości prac 

dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych pracom dyplomowym do celów programu 

kształcenia i zakładanych efektów kształcenia, sporządzanie raportów oceny jakości praktyk 

oraz analizy zakładanych i uzyskanych w ich wyniku efektów kształcenia, sporządzanie 

raportów z analizy wyników nauczania, sporządzanie raportów z analizy wyników egzaminów 

dyplomowych, sporządzanie raportów z analizy poprawności przypisania punktów ECTS do 
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modułów kształcenia; analiza ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów i 

doktorantów na zakończenie każdego cyklu dydaktycznego; sporządzanie raportów z analizy 

użyteczności efektów kształcenia dla programów kształcenia o określonym poziomie i profilu 

kształcenia; sporządzanie raportów wykorzystania wyników monitorowania karier 

absolwentów; sporządzanie raportów oceny zaangażowania przedstawicieli pracodawców w 

tworzeniu programu kształcenia, sporządzanie raportów z analiza zgodności programu 

kształcenia z potrzebami rynku pracy; sporządzanie raportów z oceny infrastruktury 

dydaktycznej, sporządzanie raportów z dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia 

na kierunkach studiów, sporządzanie raportów z oceny sposobu informowanie studentów i 

innych zainteresowanych o metodach sprawdzania i oceny efektów kształcenia, 

koordynowanie akcji kontroli i hospitacji zajęć dydaktycznych. 

 W zarządzeniu nr 1/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziekan określił politykę 

jakości stosowaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ponadto zarządzeniem nr 2 /2012  Dziekana Wydziału z dnia 18 grudnia 2012 roku przyjęte 

zostały procedury służące doskonaleniu jakości kształcenia odnoszące się głównie do oceny 

zajęć dydaktycznych w formie ankietowej oraz hospitacji zajęć. 

 Spotkania Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia są 

protokołowane, a ponadto opracowywane są roczne sprawozdania z działalności tego 

gremium. Należy również zauważyć, iż Dziekani Wydziałów UJ zostali zobowiązani (cyt. 

uchwałą Senatu  nr 33/V/2010) do wprowadzenia zagadnień doskonalenia jakości kształcenia 

do programu posiedzeń swoich organów kolegialnych przynajmniej raz do roku, 

wykorzystując do tego raporty z oceny własnej oraz raporty sporządzone przez Uczelniany 

Zespół. W trakcie wizytacji zapoznano się z dokumentacją będącą przedmiotem obrad Rady 

Wydziału, badając tematykę posiedzeń poświęconą zagadnieniom jakości. Z analizy 

dokumentacji Rady Wydziału wynika, iż problematyka jakości kształcenia jest przedmiotem 

jej obrad.  

 Monitorowanie jakości kształcenia realizowanego na Wydziale obecnie dokonywane 

jest przede wszystkim poprzez studencką ocenę przedmiotów, hospitację zajęć, okresową 

ocenę nauczycieli akademickich, monitorowanie losów absolwentów. Badanie losów 

absolwentów zostało zapoczątkowane w roku akad. 2007/2008. Uniwersytet posiada więc 

bardzo bogate doświadczenia w tym zakresie. Stroną praktyczną badania zajmuje się Biuro 

Karier oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich. 
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 Ponadto, w  trakcie wizytacji przedstawiona została do wglądu dokumentacja będąca 

wynikiem działań Zespołów ds. Ewaluacji Efektów Kształcenia, które po raz pierwszy 

opracowały roczne raporty z przeglądu programów kształcenia na wizytowanym Wydziale. 

Raporty zostały przygotowane według wzoru zaproponowanego przez Uczelniany Zespół 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wnikliwa analiza ich treści  wskazuje, iż gros czynników 

wpływających na jakość kształcenia była przedmiotem oceny i analizy zespołu, tj: stosowane 

sposoby i formy weryfikowania efektów kształcenia (jakość prac dyplomowych, jakość 

praktyk, wyniki nauczania, wyniki egzaminów dyplomowych, poprawność przypisania 

punktów ECTS), ocena zajęć dydaktycznych, użyteczność efektów kształcenia dla programu 

kształcenia (wykorzystanie wyników monitorowania karier absolwentów w definiowaniu 

efektów kształcenia, zaangażowanie przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu 

kształcenia, sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów, a także ich doskonalenie, zgodność 

zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy), infrastruktura dydaktyczna, 

sposoby informowania studentów i innych zainteresowanych, wyniki hospitacji. Immanentną 

część raportu stanowią działania naprawcze/doskonalące przewidziane na nadchodzący rok 

kalendarzowy. Należy jednak zauważyć, iż w raportach nie eksponuje się oceny czynników 

wpływających na jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych. 

 Dokonując oceny należy stwierdzić, iż przy obecnym stanie wdrożenia Wewnętrznego 

Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia istnieją uregulowania prawne o charakterze 

ogólnouczelnianym umożliwiające funkcjonowanie systemu wydziałowego i jego rozwój, a 

także w przyszłości – jego doskonalenie. Na ocenianym Wydziale zostały wdrożone 

pojedyncze procedury wewnętrzne zaś pozostałe - zdaniem Władz Wydziału - są pochodną 

ogólnouczelnianych aktów normatywnych. O ile uregulowań w zakresie oceny wielu 

czynników mających wpływ na jakość kształcenia można doszukać się w przepisach 

wewnętrznych na Uczelni, o tyle procedura obejmująca ocenę skuteczności wydziałowego 

systemu doskonalenia jakości powinna zostać odzwierciedlona w obszarze działań 

formalnych na Wydziale. Poza tym działania w zakresie gromadzenia i analizy danych nie 

mają jeszcze charakteru kompleksowego tj., w równych zakresie nie obejmują studiów I, II 

stopnia oraz studiów III stopnia i studiów podyplomowych. 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 
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W Uczelni istnieje rama prawna umożliwiająca  funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, jego rozwój a także, w przyszłości, doskonalenie. W 

strategii Wydziału zostały przyjęte wyraźne cele jakościowe związane z wysokim poziomem 

kształcenia. W ramach Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia zostały 

opracowane jedynie wybrane procedury wewnętrzne, pozostałe, zdaniem Władz Wydziału, są 

pochodną ogólnouczelnianych aktów normatywnych. O ile uregulowań w zakresie oceny 

wielu czynników mających wpływ na jakość kształcenia można doszukać się w przepisach 

wewnętrznych na Uczelni, o tyle procedura obejmująca ocenę skuteczności Wydziałowego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia powinna zostać odzwierciedlona w obszarze 

działań formalnych na Wydziale.  Działania w zakresie gromadzenia i analizy danych nie 

mają jeszcze charakteru kompleksowego tj., w równych zakresie nie obejmują studiów I, II 

stopnia oraz studiów III stopnia i studiów podyplomowych. 
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9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

1 strategia rozwoju 
 

X 

 

 

   

2 
wewnętrzny system 

zapewnienia jakości 

  

X 

   

3 

cele i efekty kształcenia na 

studiach doktoranckich  

i podyplomowych oraz 

system ich weryfikacji 

 

 
 

 

X 

   

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

 

X 

    

5 
prowadzenie badań 

naukowych 

X     

6 
współpraca krajowa  

i międzynarodowa 

 

X 

    

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów 

  

X 

 

   

8 

przepisy wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia jakości 

kształcenia 

  

X 

 

   

Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 

przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 

współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ma pełne 

możliwości rozwoju dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze nauczycieli 

akademickich oraz nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej. Strategia Wydziału jest spójna 

ze strategią Uczelni i tworzy właściwą wizję jego dalszego rozwoju naukowego i 

dydaktycznego. W przeprowadzonej analizie SWOT zostały prawidłowo określone przez 

Jednostkę mocne strony Wydziału dotyczące posiadanych zasobów kadrowych, finansowych 

oraz bazy dydaktycznej. Wysokie kwalifikacje kadry naukowej oraz bardzo wysoki poziom 

prowadzonych badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w przyznanej Wydziałowi w 

wyniku ostatniej oceny parametrycznej wysokiej kategorii naukowej A. Do mocnych stron 

Wydziału zaliczyć też należy wskazane w analizie SWOT: doskonałą infrastrukturę i 
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nowoczesną aparaturę badawczą, rozwiniętą i świetnie działającą współpracę 

międzynarodową, a także dużą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na badania. Silną 

stroną ocenianej Jednostki jest też szerokość problematyki badawczej i związana z tym 

szeroka paleta kierunków i specjalności oferowanych na studiach wszystkich stopni. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Wydziału w budowę Centrum Edukacji 

Przyrodniczej, które stanie się doskonałą płaszczyzną służącą podejmowaniu badań 

interdyscyplinarnych w zakresie nauk przyrodniczych, a także służyć będzie propagowaniu 

wiedzy przyrodniczej w społeczeństwie. 

 Wśród słabszych stron Wydziału należy wymienić nie dość kompleksowy, choć stale 

rozwijany i doskonalony, Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. WSZJK nie 

zawiera jeszcze jednolitego mechanizmu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania 

informacji służących doskonaleniu jakości kształcenia. Jednostka powinna więc kontynuować 

proces doskonalenia WSZJK mimo, iż jakość kształcenia na Wydziale jest bardzo wysoka i 

jej utrzymanie, oprócz sprawnie działającego Systemu, gwarantują działania nieformalne - 

tzw. „dobre praktyki” będące rezultatem wieloletnich doświadczeń i dobrej tradycji 

uniwersyteckiej.  
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