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dokonanej w dniach 18-19 listopada 2016 r. na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym  

w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych,  

w dyscyplinie ogrodnictwo na poziomie studiów pierwszego  i drugiego stopnia 

realizowanym o profilu ogólnoakademickim w formie studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski – członek PKA  

członkowie: 

dr hab. Renata Dobromilska – ekspert PKA 

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska – ekspert PKA 

mgr Agnieszka Socha-Woźniak – ekspert ds. wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia  

Partycja Piłat – ekspert PKA ds. studenckich 

 

 

INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

przeprowadzona została z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach 

harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2016/2017. Polska 

Komisja Akredytacyjna po raz czwarty oceniała jakość kształcenia na powyższym kierunku 

studiów. Poprzedniej wizytacji dokonano w roku akademickim 2010/2011 – kierunek 

„ogrodnictwo” prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia otrzymał 

wówczas ocenę pozytywną na mocy Uchwały Nr 653/2011 Prezydium PKA z dnia 7 lipca 

2011 r. Ocena ta zawierała jednocześnie uwagi  dotyczące: sylabusów i rozkładów zajęć, 

dostosowanie godzin pracy dziekanatu do potrzeb studentów; wskazano również na 

konieczność intensyfikacji wymiany międzynarodowej. Wydział podjął intensywne działania 

mające na celu realizację tych zaleceń.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Raport 

Zespołu wizytującego został opracowany po zapoznaniu się z przedłożonym przez Uczelnią 

raportem samooceny oraz na podstawie przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, 

spotkań i rozmów z władzami Uczelni i Wydziału, pracownikami i studentami ocenianego 

kierunku, hospitacji zajęć, przeglądu infrastruktury dydaktycznej oraz oceny losowo 

wybranych prac etapowych i dyplomowych. Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo 

dobre warunki do pracy Zespołu wizytującego.  

 
Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram 

przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego, 

w Załączniku nr 2. 

 

                                                                                                                                      

RAPORT Z WIZYTACJI                   

(ocena programowa – profil ogólnoakademicki) 
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OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY 

PROGRAMOWEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  

O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 
 

 

Kryterium oceny 
Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco 
w 

pełni 
znacząco częściowo niedostatecznie 

1. Jednostka sformułowała koncepcję 

kształcenia i realizuje na ocenianym 

kierunku studiów program kształcenia 

umożliwiający osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia 

 
X*) 

   

2. Liczba i jakość kadry naukowo-

dydaktycznej oraz prowadzone  

w jednostce badania naukowe
1
 

zapewniają realizację programu 

kształcenia na ocenianym kierunku 

oraz osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia 

 
X 

   

3. Współpraca z otoczeniem 

społecznym, gospodarczym lub 

kulturalnym w procesie kształcenia 

 
X 

   

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą 

dydaktyczną i naukową umożliwiającą 

realizację programu kształcenia  

o profilu ogólnoakademickim  

i osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia,  

oraz prowadzenie badań naukowych 

 
X 

   

5. Jednostka zapewnia studentom 

wsparcie w procesie uczenia się, 

prowadzenia badań i wchodzenia na 

rynek pracy 

 
X 

   

6. W jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania 

jakości kształcenia zorientowany na 

ocenę realizacji efektów kształcenia  

i doskonalenia programu kształcenia 

oraz podniesienie jakości na 

ocenianym kierunku studiów 

 
X 

   

*) – ocena dotyczy obu stopni kształcenia 

 

                                                           
1
 Określenia: obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe, 

stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, 

dorobek artystyczny, osiągnięcia artystyczne oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 
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Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport powinien zostać 

uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie którego ocena została zmieniona, 

wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe informacje i syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które 

spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli nr 1. 

W odpowiedzi na raport z wizytacji - ocena  programowa na kierunku „ogrodnictwo”  

prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie,  przeprowadzonej w dniach 18-19 listopada 2016 r., Rektor UP w Lublinie  przesłał 

odpowiedź dotyczącą Raportu z wizytacji.  

Władze Uczelni i Wydziału szczegółowo przeanalizowały uwagi i sugestie zawarte w Raporcie. 

Przedstawiono szczegółowe  wyjaśnienia i opis podjętych działań. Podjęto m.in. działania 

prowadzące do zwiększenia liczby godzin z przedmiotów, które wymagały nadmiernej liczby 

konsultacji. Poinformowano o reorganizacji Działu odpowiedzialnego za wymianę 

międzynarodową, która ma usprawnić proces umiędzynarodowienia studiów, potwierdzono 

możliwości zgłaszania uwag do rozkładów zajęć przez studentów. W odpowiedzi na zalecenie 

dotyczące włączenia interesariuszy w proces dydaktyczny zwrócono uwagę na przeszkodę w 

postaci małej liczby godzin dydaktycznych, która nie zapewnia pensum pracownikom Wydziału.  

W ramach realizacji zaleceń z wizytacji utworzono elektroniczną skrzynkę na skargi i wnioski, 

które również mogą być zgłaszane sposób tradycyjny w dziekanacie.  

Szczegółowa odpowiedź, a przede wszystkim podjęte już działania, świadczą o dużej trosce Władz 

o jakość kształcenia na kierunku „ogrodnictwo” i pozwalają sądzić, iż cel wizytacji, jakim jest stałe 

doskonalenie procesu  kształcenia, zostanie na tym kierunku szybko i w pełni osiągnięty.  

Przedstawione wyjaśnienia potwierdzają wysoką dbałość Władz o systematyczne podnoszenie 

jakości kształcenia na kierunku „ogrodnictwo”, lecz nie stanowią przesłanek do zmiany oceny 

poszczególnych kryteriów.    

 

Tabela nr 1 

 

Kryterium  

 

Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Uwaga: należy 

wymienić tylko te 

kryteria, w odniesieniu 

do których nastąpiła 

zmiana oceny  

 

 

    

 

 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów 

program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

1.1. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju 

uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości,  

a także uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu 

kształcenia.* 

1.2 Plany rozwoju kierunku uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinach nauki  

i dyscyplinach naukowych, z których kierunek się wywodzi, oraz są zorientowane na potrzeby 

otoczenia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy. 
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1.3 Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz 

wskazała dziedzinę/dziedziny nauki oraz dyscyplinę/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 

efekty kształcenia dla ocenianego kierunku. 

1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi efektami 

kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do 

którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na 

stworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

efekty kształcenia są także zgodne ze standardami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie wymienionych artykułów ustawy. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku 

studiów, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, 

umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku 

pracy, oraz w dalszej edukacji.* 

1.5 Program studiów dla ocenianego kierunku oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia, 

umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie 

kwalifikacji o poziomie odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla ocenianego 

kierunku o profilu ogólnoakademickim.* 

1.5.1. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, program studiów dostosowany jest do warunków określonych w standardach zawartych w 

przepisach wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy. 

1.5.2 Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z zakładanymi efektami 

kształcenia oraz uwzględnia w szczególności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem ocenianego 

kierunku.* 

1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące 

formy pracy ze studentami oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, 

w tym w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co najmniej 

przygotowanie do prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: 

formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentacja wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich – udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu działalności 

badawczej związanej z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie 

prac badawczych przez studentów.* 

1.5.4. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych i dostosowany jest do 

efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, przy uwzględnieniu nakładu pracy 

studentów mierzonego liczbą punktów ECTS. 

1.5.5. Punktacja ECTS jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 

w szczególności uwzględnia przypisanie modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni 

badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki związanej/związanych z ocenianym 

kierunkiem więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS.* 

1.5.6. Jednostka powinna zapewnić studentowi elastyczność w doborze modułów kształcenia  

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej.* 

1.5.7. Dobór form zajęć dydaktycznych na ocenianym kierunku, ich organizacja, w tym liczebność 

grup na poszczególnych zajęciach, a także proporcje liczby godzin różnych form zajęć umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w szczególności w zakresie pogłębionej 

wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności 

badawczej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spełnia 

warunki określone przepisami prawa.* 

1.5.8. W przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 

zawodowe, jednostka określa efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, oraz zapewnia właściwą 

organizację praktyk, w tym w szczególności dobór instytucji o zakresie działalności odpowiednim do 
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celów i efektów kształcenia zakładanych dla ocenianego kierunku oraz liczbę miejsc odbywania 

praktyk dostosowaną do liczby studentów kierunku. 

1.5.9. Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację 

programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia dla 

studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub 

instytucjami naukowymi. 

1.6. Polityka rekrutacyjna umożliwia właściwy dobór kandydatów. 

1.6.1. Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia kształcenia 

na ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwzględniają zasadę 

zapewnienia im równych szans w podjęciu kształcenia na ocenianym kierunku.  

1.6.2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają 

identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do 

efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów. * 

1.7. System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz ocenę 

stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia.* 

1.7.1. Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych 

efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne 

sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia, w tym w 

szczególności w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji 

społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na każdym etapie procesu kształcenia, także na 

etapie przygotowywania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego, oraz w 

odniesieniu do wszystkich zajęć, w tym zajęć z języków obcych. 

1.7.2. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, 

wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. W przypadku prowadzenia kształcenia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowane są metody weryfikacji i oceny 

efektów kształcenia właściwe dla tej formy zajęć.* 

 

1. Ocena: w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema i trzema cyframi. 

 

1.1. 

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2013-2020, została przyjęta Uchwałą 

Senatu nr 40/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 roku. Misja Uczelni zakłada działania w trzech 

obszarach: techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności; kształtowanie i ochrona 

środowiska oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Kierunek ogrodnictwo wpisuje się w 

realizację wszystkich tych działań. Jest jednym z podstawowych kierunków realizujących podstawowy 

priorytet Uczelni „ …aby produkcja żywności metodą zintegrowaną i ekologiczną w czystym 

bezpiecznym środowisku i następnie przetwarzanie tej żywności nowoczesnymi metodami stały się 

faktem i zadaniem na przyszłość ..”. Strategia Rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu na lata 2013-2020 przyjęta Uchwała 31/2013 z dnia 21 czerwca 2013 formułuje cele 

strategiczne Wydziału, będące rozwinięciem celów zawartych w Strategii Uczelni. Jak pierwszy cel 

strategiczny Wydziału zapisano rozwinięcie celu Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia 

zawartego w Strategii Uczelni.  

Realizując ten cel Wydział dąży do zwiększenia atrakcyjności studiów przez ich dopasowanie do 

zmieniających się potrzeb i wymagań rynku pracy i ciągłe doskonalenie programu studiów i 

kompetencji pracowników. Program jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 

naukowo-dydaktyczną. Działalność edukacyjna na kierunku uwzględnia wzorce krajowe, poprzez 

współpracę z innymi ośrodkami w kraju np. Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, SGGW, UTP 

w Bydgoszczy itd. oraz międzynarodowe. Pracownicy utrzymują liczne kontakty, w tym związane z 

kształceniem, z licznymi ośrodkami europejskimi, jak również z Iraku, Egiptu, Tajlandii i Korei Pł. 
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1.2  

W planach studiów na kierunku ogrodnictwo w dużym stopniu uwzględnione są tendencje rozwojowe 

w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również tendencje zmian w 

dyscyplinie naukowej ogrodnictwo do której odnoszą efekty kształcenia. Potrzeby te sygnalizowane są 

zarówno przez interesariuszy wewnętrznych (studenci, pracownicy) jak i zewnętrznych (podmioty 

gospodarcze) gdzie od lat cyklicznie organizowane są spotkania, a w ostatnich dwóch latach 

konferencje i konsultacje, które mają na celu doskonalenie kształcenia i planu studiów na kierunku 

ogrodnictwo. Zgodnie z zaleceniami interesariuszy począwszy od 2013 roku stale doskonalone są 

kierunkowe efekty kształcenia, a od 2015/2016 roku zlikwidowano specjalności na pierwszym stopniu 

kształcenia, a na drugim stopniu utworzono cztery nowe specjalności: warzywnictwo i rośliny 

przyprawowe, sadownictwo i szkółkarstwo, rośliny ozdobne i tereny zieleni oraz doradztwo w 

ogrodnictwie (Uchwały Senatu UP w Lublinie: 76, 77 i 80/2014-2015). Programy te obowiązują na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dokonanie tych zmian zwłaszcza w oparciu o udział 

interesariuszy zewnętrznych uwzględnia potrzeby otoczenia w tym w szczególności rynku pracy oraz 

diagnozy miejsca i roli kierunku w planach jego rozwoju. W dalszym ciągu na kierunku planuje się 

zwiększenie oferty przedmiotów do wyboru w języku angielskim zwłaszcza na drugim stopniu 

kształcenia. 

Plany rozwojowe kierunku są ściśle związane z realizacją projektu Centrum badawczo-

wdrożeniowego i dydaktycznego innowacyjnych technologii w ogrodnictwie w Felinie, który ujęto w 

planach rozwoju Wydziału w latach 2016-2018. Prowadzone będą badania naukowe z zakresu 

technologii produkcji roślin ogrodniczych, ich przechowywania oraz oceny jakości, zdrowotności, czy 

dojrzałości. 

 

1.3  

Kierunek ogrodnictwo jest przyporządkowany do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 

dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny ogrodnictwo (Uchwała Senatu 80/2014-2015 z 29 maja 2015 

r.). Efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo są powiązane z obszarem nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych z dziedziną nauk rolniczych i z dyscypliną ogrodnictwo.  

 

1.4  

Efekty kształcenia zakładane dla kierunku ogrodnictwo są spójne i powiązane z  efektami kształcenia 

dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych o profilu ogólnoakademickim, do którego 

kierunek ten został przyporządkowany. Szczegółowe efekty kształcenia zdefiniowane dla modułów 

(przedmiotów) uwzględnionych w programie studiów są spójne z efektami kształcenia na kierunku. 

Efekty kierunkowe studiów pierwszego stopnia umożliwiają nabycie podstawowych kompetencji 

badawczych np. efekty OG_W04  - ma ogólną wiedzę  na temat biosfery, chemicznych i fizycznych 

procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych, podstaw techniki i kształtowania 

środowiska dostosowaną do kierunku ogrodnictwo, OG_U03  - wykonuje pod kierunkiem opiekuna 

naukowego zadanie badawcze lub projektowe w obszarze nauk przyrodniczych, ogrodnictwa  

związanych z nim specjalności, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski OG_U08 - 

posiada podstawowe umiejętności diagnozowania, chorób  i szkodników roślin, identyfikacji 

agrofagów, organizmów pożytecznych, możliwości wykorzystania ich w praktyce oraz 

przeprowadzenia procedur sanitarnych w celu uzyskania wysokiej jakości płodów ogrodniczych i 

bezpiecznych dla konsumenta. Studia drugiego stopnia umożliwiają osiągnięcie zaawansowanych 

kompetencji badawczych, o czym świadczą przykładowe efekty kształcenia jak: OG_W04 - ma 

poszerzoną wiedzę  na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, 

właściwości surowców roślinnych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do 

kierunku ogrodnictwo, OG_W07 - ma zaawansowaną wiedzę o współczesnych problemach 

zrównoważonej i ekologicznej produkcji ogrodniczej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich 

dostosowana do współczesnych trendów w ogrodnictwie, OG_U03 - potrafi  prawidłowo zaplanować i 

przeprowadzić eksperyment naukowy i zadania projektowe z zakresu ogrodnictwa oraz zinterpretować 

uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod statystycznych i twórczo je zastosować. 

Realizacja efektów kształcenia określonych dla kierunku ogrodnictwo znajduje odzwierciedlenie w 

tabeli pokrycia efektów kształcenia dla obszaru przez kierunkowe efekty kształcenia oraz w matrycy 

pokrycia efektów kierunkowych przez efekty poszczególnych modułów (przedmiotów). Efekty 
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kształcenia określone dla kierunku ogrodnictwo są zgodne z aktualnym stanem wiedzy dla obszaru 

nauk rolniczych i dyscypliny ogrodnictwo. Dla studiów pierwszego stopnia określono po 15 efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności oraz 6 w zakresie kompetencji społecznych, a na drugim 

stopniu kształcenia 13 w zakresie wiedzy, 11 w zakresie umiejętności i 6 w zakresie kompetencji 

społecznych. 

Zakładane efekty kształcenia przedmiotowe są przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach oraz 

publikowane na  platformie Wirtualny Dziekanat, co w opinii studentów jest wystarczającym 

sposobem informowania, przedstawione im efekty kształcenia przedmiotowe zostały opisane w 

sposób zrozumiały. Kierunkowe efekty kształcenia oraz efekty kształcenia przedmiotowe zostały 

przyjęte przez Radę Wydziału oraz zostały one uprzednio zaopiniowane przez samorząd studencki. 

Jasno sprecyzowane efekty kształcenia umożliwiają pełną  weryfikację stopnia ich osiągnięcia.   

Efekty kierunkowe na pierwszym stopniu kształcenia zostały odniesione do wszystkich efektów 

prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. W ramach programu studiów studenci są 

przygotowywani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej przede wszystkim podczas zajęć podczas 

seminarium dyplomowego. 

 

1.5.1 

Nie dotyczy 

 

1.5.2 

Treści programowe realizowane na kierunku ogrodnictwo na pierwszym i drugim stopniu kształcenia 

są spójne z efektami kształcenia określonymi dla tego kierunku i zapewniają kompleksowość 

różnorodność i aktualny stan wiedzy technologicznej, technicznej oraz praktycznej powiązanej z 

zakresem studiów na kierunku ogrodnictwo. Zgodność treści programowych uwzględnionych w 

programie studiów z aktualnym stanem wiedzy oraz praktyki badawczej z zakładanymi kierunkowymi 

efektami kształcenia znajduje odzwierciedlenie w matrycy pokrycia efektów kierunkowych przez 

efekty poszczególnych modułów (przedmiotów) realizowanych w planie studiów np. na studiach 

pierwszego stopnia: ma ogólną wiedzę o budowie organizmów roślinnych na różnych poziomach 

złożoności (OG_W05), potrafi wykonać i ocenić podstawowe analizy właściwości fizycznych, 

fizykochemicznych i chemicznych gleb (OG_U03), potrafi przygotować projekt procesu 

technologicznego produkcji wybranego gatunku rośliny, analizuje ten proces i potrafi dokonać korektę 

(OG_U07); na studiach drugiego stopnia: zna i potrafi definiować podstawowe pojęcia, podstawy 

prawne i cele programu rolno-środowiskowo-klimatycznego ma wiedzę o pakietach programu rolno-

środowiskowo-klimatycznego i ich wariantach, potrafi określić ich wymogi oraz wskazać 

beneficjentów i warunki ich przystąpienia do programu (OG_W04), zna metody i środki 

umożliwiające monitorowanie oraz ograniczanie występowania obu grup agrofagów (OG_W07), 

analizuje przebieg wzrostu roślin szkółkarskich, wyciąga właściwe wnioski i modyfikuje dalszą 

produkcję (OG_U03), analizuje wzrost roślin matecznych, potrafi zastosować właściwe zabiegi 

pielęgnacyjne oraz zaplanować proces technologiczny i jego modyfikacje (OG_U03). 

Prace dyplomowe realizowane na kierunku ogrodnictwo są spójne w zakresie tematyki i metodyki. 

Stawiane wymagania w pracy dyplomowej są zgodne z koncepcją kształcenia, efektami kształcenia i 

ogólnoakademickim profilem kształcenia, są też zgodne z obszarem kształcenia, dziedziną i 

dyscypliną, do której odnoszą się efekty kształcenia określone dla kierunku ogrodnictwo. Program 

studiów na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych 

realizuje wszystkie kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

 

1.5.3.  

Metody kształcenia wykorzystywane w ramach poszczególnych modułów (przedmiotów) są trafne, 

specyficzne i skuteczne w stosunku do treści kształcenia i efektów kształcenia określonych dla 

kierunku ogrodnictwo. Stosowane metody kształcenia to zarówno podające jak wykład, pogadanka, 

prelekcja jak też poszukujące i praktyczne: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe. W 

kształceniu studentów na kierunku ogrodnictwo zwraca się też uwagę na kompleksowość i 

różnorodność aktywizujących metod kształcenia takich jak: dyskusja dydaktyczna, seminarium, 

zadania, ćwiczenia do wykonania w domu, które to metody zapewniają możliwość osiągnięcia 
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zakładanych efektów kształcenia w tym w zakresie umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji 

społecznych, przydatnych w działalności badawczej. Studenci studiów pierwszego stopnia nabywają 

te umiejętności podczas przygotowania swoich prac dyplomowych. Studenci studiów drugiego stopnia 

biorą udział w prowadzeniu badań poprzez realizację swojej pracy dyplomowej, która ma charakter 

badawczy. Podobne zadania realizowane są w ramach pracy w studenckich kołach naukowych. 

Rezultaty prac badawczych wykonywanych przez studentów wykorzystywane są w praktyce 

ogrodniczej i do publikacji naukowych. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i zajęciach 

praktycznych umożliwia zdobycie dodatkowych punktów do egzaminów. Uczelnia stwarza możliwość 

dostosowania form zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. w kwestii ustalenia indywidualnych 

terminów realizacji zajęć dydaktycznych. 

 

1.5.4.  

Nakład pracy studenta szacowany jest poprzez godzinowy udział studenta w zajęciach, które  

wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, 

zaliczenie projektu, zaliczenie przedmiotu) i godzinowy nakład pracy studenta bez bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie do egzaminu, studiowanie literatury, 

przygotowanie projektu). Przedstawione metody szacowania nakładu pracy studenta są poprawne dla 

każdego modułu kształcenia (przedmiotu) na kierunku ogrodnictwo. Pokazano to wyliczając 

godzinowy udział studenta w tych zajęciach i wyrażono w punktach ECTS, które to punkty wskazują, 

że na studiach I  i II stopnia w ponad 50% zajęć student ma bezpośredni kontakt z nauczycielem 

akademickim. Studenci na kierunku ogrodnictwo mają możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia poprzez realizację programu studiów. Wymiar zajęć dydaktycznych na pierwszym stopniu 

kształcenia studiów stacjonarnych obejmuje 7 semestrów oraz 8 tygodniową praktykę zawodową, a 

dla studiów niestacjonarnych 8 semestrów oraz 8 tygodniowa praktyka zawodowa Zarówno liczba 

godzin na każdym semestrze jak i liczba przypisanych do godzin ECTS jest porównywalna. 

Godzinowy nakład pracy studenta i przypisana liczba punktów ECTS na każdym semestrze  

pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest podobny. Wymiar zajęć 

dydaktycznych na drugim stopniu kształcenia na studiach stacjonarnych obejmuje 3 semestry a na 

studiach niestacjonarnych 4 semestry. W przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

wykazano dość duży udział w ogólnym bilansie godzin czasu poświęconego na konsultacje np. 

Biologia molekularna – 5 godz.,  Fizjologia rozwoju i plonowania roślin warzywnych i 

przyprawowych – 5 godz. Statystyka i doświadczalnictwo – 8 godz., Metodologia doświadczalnictwa 

ogrodniczego – 6 godz.,  Produkcja warzyw – 8 godz., co może świadczyć o zbyt małej liczbie godzin 

przypisanych przedmiotowi w planie studiów, która jest nie wystarczająca do realizacji założonych 

efektów kształcenia. W związku z powyższym wskazana jest analiza planu kształcenia w celu 

zwiększenia liczby godzin w planie studiów z niektórych przedmiotów. Nakład pracy studenta 

mierzony liczbą ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest taki sam. 

 

1.5.5.  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach punktacja ECTS na kierunku 

ogrodnictwo dla studiów pierwszego stopnia wynosi 214 ECTS, a dla studiów drugiego stopnia 91 

ECTS. Przy tworzeniu systemu ECTS dla kierunku ochrona środowiska uwzględniono zasady  

Europejskiego Systemu Transferu Punktów, obowiązujące przepisy dotyczące warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom 

kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25—30 godzin pracy, przy czym liczba 

godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz 

jego indywidualną pracę. Bilans punktów zawarto w sylabusach, dla każdego przedmiotu, określając 

liczbę ECTS wynikające z realizacji godzin kontaktowych (wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i 

egzaminy, konsultacje) oraz samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do zaliczeń i egzaminu, 

studiowanie piśmiennictwa specjalistycznego, przygotowanie prac pisemnych i projektów). 

Liczba punktów ECTS przypisana zajęciom wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów wynosi odpowiednio: studia stacjonarne pierwszego stopnia - 121 ECTS 

(55,5%), studia stacjonarne drugiego stopnia – 46 ECTS (50,5%), a na studiach niestacjonarnych 

odpowiednio 74 ECTS i 28 ECTS. Program studiów, niezależnie od formy, obejmuje odpowiednio dla 

pierwszego i drugiego stopnia zajęcia, którym przypisano:  39 i 10 ECTS z zakresu nauk 
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podstawowych,   11 i 3 ECTS z zakresu niezwiązanego z kierunkiem,  6 i 5 ECTS z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, 8 i 2 ECTS z języka obcego,  2 i 1 ECTS z wychowania fizycznego, 

192 i 71 ECTS  zajęć praktycznych, w tym 110 i 39 ECTS zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i 

projektowych. Na studiach pierwszego stopnia zaplanowano również praktykę zawodową, której 

przypisano 10 punktów ECTS. Wszystkie wartości spełniają minimalne wymagania wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

Na pierwszym stopniu kształcenia 130 punktów ECTS, co stanowi 60,7 % ogólnej liczby punków 

ECTS, jest przypisana zajęciom powiązanym z prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi w 

dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo. Na drugim stopniu kształcenia w zależności od 

specjalności liczba punktów ECTS przypisana zajęciom powiązanym z badaniami naukowymi 

pracowników Wydziału wynosi od 61 do 75 pkt ECTS, co stanowi od 67% do 82% ogólnej liczby 

punktów ECTS.  Kwalifikacja przedmiotów do tej grupy wykazuje ścisłe powiązanie z działalnością 

naukową pracowników Wydziału. 

 

1.5.6.  

Program studiów kierunku ogrodnictwo zapewnia wymaganą elastyczność w doborze modułów 

(przedmiotów) na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Na pierwszym stopniu kształcenia student 

ma do wyboru 19 modułów (przedmiotów) o łącznej wartości 66 punktów ECTS, a na drugim stopniu 

kształcenia dla każdej specjalności 12 modułów (przedmiotów) do wyboru, co stanowi 39 punktów 

ECTS. Wartości te stanowią odpowiednio 30,8% ECTS na pierwszym stopniu kształcenia i 42,8% na 

drugim stopniu kształcenia z ogólnej liczby punktów ECTS wymaganych do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia na kierunku ogrodnictwo to jest 214 ECTS na studiach 

pierwszego stopnia i 91 ECTS na studiach drugiego stopnia. W opinii studentów wybór przedmiotów 

i specjalności jest swobodny. Studenci pozytywnie oceniają ofertę dydaktyczną w zakresie możliwości 

elastycznego kształtowania procesu kształcenia zgodnie z zainteresowaniami badawczymi 

i zawodowymi.  

 

1.5.7. 

Zajęcia dydaktyczne z zakresu poszczególnych modułów (przedmiotów) na kierunku ogrodnictwo są 

prowadzone w różnych formach jako: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 

ćwiczenia terenowe, ćwiczenia projektowe, seminaria, pracownie dyplomowe, lektoraty języków 

obcych, zajęcia z wychowania fizycznego. Taka różnorodność doboru form dydaktycznych 

prowadzonych zajęć pozwala na właściwą realizację programu studiów na kierunku ogrodnictwo i 

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności 

prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej. Proporcja 

zajęć praktycznych do teoretycznych jest właściwa. Na pierwszym stopniu kształcenia udział 

wykładów w ogólnej liczbie godzin dydaktycznych wynosi 43,3%, ćwiczeń audytoryjnych 23,8%, 

laboratoryjnych 27,8% , terenowych 6,1%, a na drugim stopniu kształcenia odpowiednio 45%, 28,3%, 

25,5%, oraz 1,3%. Liczbę grup laboratoryjnych (15 – 17 osób w  grupie ) i audytoryjnych (30 – 34 

osoby w grupie) ustala prorektor ds. studenckich i dydaktyki na podstawie liczby studentów na 

poszczególnych latach studiów. Są to typowe liczebności grup, zapewniająca prawidłową realizację 

programu kształcenia, W przypadku zbyt dużej liczby studentów w grupie utrudniającej realizację 

przedmiotu i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na wniosek osób odpowiedzialnych za 

przedmiot prodziekan ds. studenckich występuje do prorektora o zmniejszenie liczebności grupy. 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku ogrodnictwo studiów stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku 

do piątku. Najbardziej obciążone godzinowo są studia pierwszego stopnia na I i II roku kształcenia, 

ponieważ przedmioty prowadzone są w niektóre dni od godzin rannych do późnych godzin 

popołudniowych (18:00 – 19:00). Na  III i IV roku i na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku i z reguły do godzin popołudniowych.  

Harmonogram zajęć wskazuje, że w każdym dniu studenci mają zaplanowaną  godzinną przerwę na 

spożycie posiłku, mają też krótkie 15 minutowe przerwy przed każdymi następnymi zajęciami. 

Ponadto zajęcia w ciągu dnia są ułożone prawidłowo. Zajęcia dydaktyczne na kierunku ogrodnictwo 

studiów niestacjonarnych prowadzone są w sobotę i niedzielę. Największe obciążenie godzinowe jest 

dla studentów na I i II roku kształcenia, ponieważ zajęcia odbywają się od godziny 8:00 do  19:00 – 

20:00. Natomiast zajęcia odbywające się na dalszych latach studiów III i IV rok kończą się w niedzielę 
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w godzinach południowych Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym zwrócili jednak 

uwagę na to, iż liczba zajęć w ciągu dnia jest zbyt duża oraz brakuje odpowiednio długich przerw 

między zajęciami (przerwy obiadowej). Harmonogram zajęć jest publikowany z odpowiednim 

wyprzedzeniem, jednakże studenci obecni na spotkaniu wskazali, iż harmonogram na początku 

semestru ten często ulega zmianom, co jest dla nich znacznym utrudnieniem. Na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego. 

Jednostka stwarza możliwość indywidualizacji programu studiów dla osób wybitnie uzdolnionych 

(studenci mają możliwość odbywania studiów w ramach indywidualnego programu kształcenia, pod 

opieką wskazanego nauczyciela akademickiego). 

 

1.5.8.  

Wydział określił efekty kształcenia nabywane poprzez realizację praktyk zawodowych. Metody 

weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych na praktykach określa Regulamin studiów i Regulamin 

krajowych praktyk studenckich programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zgodnie 

z wewnętrznymi procedurami student uczestniczący w praktykach jest zobowiązany do prowadzenia 

dziennika praktyk. Kształcenie praktyczne studentów kierunku ogrodnictwo na pierwszym stopniu 

kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się na 6 semestrze. Studenci odbywają 8 

tygodniową praktykę z zakresu warzywnictwa, sadownictwa, szkółkarstwa, i roślin ozdobnych. 

Praktyki realizowane są w ten sposób, że 2 tygodnie studenci praktykują w gospodarstwie 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Felinie, a na kolejne 6 tygodni wybierają miejsce w gospodarstwach 

ogrodniczych w kraju lub za granicą, najczęściej w Holandii. Treści kształcenia jak też termin, miejsce 

i wymiar ich realizacji są zgodne z założonymi efektami kształcenia. Praktyce trwającej 8 tyg. (320 

godz.) w planie studiów przypisano zaledwie 4 pkt ECTS, a powinno być co najmniej 11 ECTS! Za 

organizację praktyk zawodowych dla studentów odpowiada Biuro Praktyk i Karier Studenckich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do zadań tej jednostki należy wyszukiwanie, nadzór i 

kontrola miejsc pracy studenta. Zakład pracy w którym studenci będą odbywali praktyki powinien , z 

uwagi na zakres działalności, odpowiadać kierunkowi studiów. Po wskazaniu odpowiedniego 

gospodarstwa ogrodniczego i uzyskaniu w nim zgody na odbywanie praktyki studenci zgłaszają się do 

Biura Praktyk po „Porozumienie”. Po uzupełnieniu odpowiednich danych zawartych w 

„Porozumieniu” przez właściciela lub osobę reprezentującą właściciela gospodarstwa ogrodniczego, 

studenci składają jeden egzemplarz do Biura Praktyk gdzie otrzymują „Dziennik Praktyk” w którym 

znajduje się regulamin praktyk i ramowy program praktyki. Obecnie Biuro Praktyk dysponuje ok 120 

miejscami (Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie p. I…K…, Hortulus w Dobrzycy k. Koszalina, 

Gospodarstwo Szkółkarskie „Kurowscy” w Końskowoli, Gospodarstwo Szkółkarskie T. Sz….. w 

Kijanach, gmina Spiczyn, Ogród Botaniczny UMCS) w których studenci mogą odbywać praktyki. 

Podczas odbywania praktyki „Dziennik Praktyk” student powinien mieć ze sobą, opisując zadania i 

czynności wykonywane podczas odbywania praktyki. W „Dzienniku Praktyk” swoją opinię o 

przebiegu praktyki i ocenę w zakresie zdobytych przez studenta umiejętności i kompetencji 

społecznych wyraża opiekun praktyki oraz student (przez samoocenę). Po zakończeniu praktyki 

student zdaje egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną (trzy, cztery osoby). Na egzamin studenci 

zgłaszają się z „Dziennikiem Praktyk”. W uzasadnionych przypadkach prodziekan może zaliczyć 

studentowi praktykę w całości  lub części  jeśli student wykonuje lub wykonywał pracę zawodową i w 

przebiegu tej pracy osiągnął efekty zbieżne z założonymi dla praktyk. Obecnie liczba studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (40 osób), którzy odbywają praktyki na 6 semestrze jest 

dostosowana do liczby miejsc, w których studenci mogą odbyć praktyki (120 miejsc). 

 

1.5.9.  

Realizując proces umiędzynarodowienia na kierunku ogrodnictwo na pierwszym stopniu kształcenia  

uwzględniono w programie studiów 4 moduły języka obcego (angielski, niemiecki, francuski, 

rosyjski), a na 5 semestrze wprowadzono do wyboru przedmiot „General Horticulture” w wymiarze 30 

godzin. Studenci wyjeżdżają też na praktyki zawodowe, które mogą odbyć za granicą. W latach 2010 

– 2016 z tego typu wyjazdu skorzystało łącznie 248 studentów. Najczęściej studenci wyjeżdżali do 

Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemiec. Na drugim stopniu kształcenia studenci realizują 

przedmiot specjalistyczny w języku angielskim w wymiarze 15 godzin. W ramach programu 

Erasmus+ studenci mogą realizować program kształcenia w jednostkach naukowych za granicą. Do 
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chwili obecnej niewiele studentów z kierunku ogrodnictwo skorzystało z tego programu (w latach 

2013 – 2015  2 osoby). Prowadzone są też zajęcia w języku angielskim dla studentów 

przyjeżdzających z zagranicy (w latach 2013 – 2015 było to 15 osób). W dalszym ciągu na kierunku 

planuje się zwiększenie oferty przedmiotów do wyboru w języku angielskim zwłaszcza na drugim 

stopniu kształcenia. Studenci mogą też uczestniczyć w wykładach, seminariach, dyskusjach 

naukowców z zagranicy, którzy przyjeżdżają na uczelnię w ramach różnych programów. Informacje 

na temat możliwości uczestniczenia w dodatkowych wykładach lub wymianach są udostępniane na 

stronie internetowej Uczelni oraz przekazywane przez prowadzących zajęcia.  

 

1.6.1. 

Rekrutację na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzi Dział Organizacji 

Studiów. Rekrutacja na kierunek „ogrodnictwo” prowadzona jest na zasadach określonych w Uchwale 

nr 45/2013-2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w UP w Lublinie w roku akademickim 

2015/2016. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane pod uwagę są wyniki egzaminu 

maturalnego (tzw. „konkurs świadectw”) z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do 

wyboru (biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia). Warunkiem 

ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku 

ogrodnictwo lub pokrewnym (tj. kierunku, którego efekty kształcenia uzyskane na studiach 

pierwszego stopnia w 60% pokrywają się z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat); kryterium kwalifikacji jest konkurs 

ocen na dyplomie. Rekrutacja na studia odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Studenci 

ocenili pozytywnie przebieg i organizację procesu rekrutacji oraz wielkość limitu przyjęć.  Zasady 

rekrutacji zapewniają równe szanse wszystkim kandydatom. 

Zasady rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z ponad rocznym wyprzedzeniem, co zapewnia dostępność, kompletność, 

rzetelność i zgodność z potrzebami kandydatów co do informacji o wymaganiach stawianych 

kandydatom na studia na danym kierunku. 

 

1.6.2.  

Zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia (PEU) się uzyskanych poza systemem studiów Na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zgodne z przepisami określonymi w art. 170e-170g 

ustawy PSW. W Uniwersytecie zasady te reguluje Uchwała Senatu UP nr 67/2014-2015 z dnia 29.05. 

2015. Przepisy te stosuje się do kandydatów ubiegających się na studia pierwszego i drugiego stopnia 

poprzez weryfikację efektów uczenia się. PEU przeprowadza się na poziomie modułów 

(przedmiotów) zajęć dydaktycznych. Uznanie efektów uczenia się dla przedmiotu następuje gdy 

student potwierdzi swoją wiedzę w odniesieniu do wszystkich zakładanych efektów kształcenia 

zdefiniowanych dla danego modułu. Pozytywna decyzja potwierdzenia efektów uczenia się skutkuje 

zaliczeniem określonej liczby punktów ECTS przypisanej w programie kształcenia modułom zajęć, 

dla których zakładane efekty kształcenia zostały potwierdzone efektami uczenia się. W wyniku 

postępowania PEU studentowi można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS wymaganych do 

uzyskania kwalifikacji odpowiadającej określonemu poziomowi kształcenia na danym kierunku i 

profilu kształcenia.  

Weryfikacji efektów uczenia się jest przeprowadzona w formie egzaminu pisemnego, ustnego, testu, 

wykonania projektu, ćwiczenia itp. Zastosowane metody weryfikacji efektów uczenia się są trafne i 

zasadne. 

 

1.7.1 

Sprawdzanie i ocena stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia w trakcie 

realizacji programu studiów to przede wszystkim cykliczne prace pisemne, zadania projektowe, ocena 

studenta na podstawie jego pracy w grupie, samoocena studenta i ocena ‘Dziennika Praktyk’ w 

przypadku modułu „praktyka zawodowa”. Ocena studenta w odniesieniu do całego programu 

kształcenia to przygotowanie przez niego pracy dyplomowej i przeprowadzenie egzaminu 

dyplomowego. Po zakończeniu studiów sprawdzenie oceny stopnia osiągniecia zakładanych efektów 



 
 

12 
 

kształcenia i ich przydatności na rynku pracy odbywa się przez przeprowadzenie ankiet, które 

realizuje Biuro Karier Studenckich i przygotowuje raporty dla wydziałowej komisji ds. jakości 

kształcenia. Biuro Karier Studenckich tworzy bazę danych adresowych absolwentów i dwukrotnie 

przeprowadza  ankietę po 3 i 5 latach ukończenia studiów. Jednak do końca 2016 roku nie udało się 

uzyskać żadnej informacji na temat monitoringu losów zawodowych absolwentów z Biura Karier 

Studenckich. Prowadzone są też cykliczne spotkania z absolwentami i zewnętrznymi interesariuszami, 

na których omawiane są zagadnienia związane z jakością kształcenia. Zebrane informacje służą do 

ciągłego doskonalenia programu kształcenia na kierunku ogrodnictwo. Osoby, które dokonują 

sprawdzenia i ocenę efektów kształcenia osiągniętych przez studentów w trakcie realizacji programu 

jak i na jego zakończenie to nauczyciele akademiccy. Osoby te posiadają dorobek naukowy 

zapewniający realizację programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia 

wskazanemu dla tego kierunku studiów.  

Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów, w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w stosunku do zakładanych efektów kształcenia są 

skuteczne i dobrze dobrane w odniesieniu do wszystkich realizowanych zajęć (zarówno wykładów jak 

i ćwiczeń), w tym zajęć z języków obcych, a także na etapie przygotowania pracy dyplomowej i 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy przeprowadza się na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego bądź zaliczenia pisemnego, 

umiejętności – na podstawie oceny zadań lub prac projektowych, a kompetencji społecznych – na 

podstawie oceny pracy studenta w grupie, udziału w dyskusji, samooceny w przypadku modułu 

„praktyka zawodowa” i oceny opiekuna praktyki. Metody sprawdzania pracy własnej studenta 

realizowane są przez ocenę prac projektowych i prac opisowych, prezentacji multimedialnych, 

zaliczenia pisemnego lub ustnego cząstkowej lub całościowej wiedzy dla danego modułu (przedmiotu. 

Metody te są skuteczne, trafne i pozwalają w sposób obiektywny ocenić własną pracę studenta. 

Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia w postaci: cyklicznych prac pisemnych, zadań 

projektowych, oceny  pracy studenta w grupie, samooceny studenta  i oceny ‘Dziennika Praktyk’  

oceny  przygotowania przez niego pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego są 

kompleksowe i różnorodne w odniesieniu do realizacji programu studiów na kierunku ogrodnictwo i 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności 

prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej. Prace 

dyplomowe  na kierunku ogrodnictwo są realizowane w oparciu o wytyczne rady programowej. Prace 

dyplomowe są sprawdzane i oceniane przez  opiekuna pracy – nauczyciel akademicki ze stopniem co 

najmniej doktora w dziedzinie  nauk rolniczych  dyscypliny ogrodnictwo i recenzenta pracy, który jest 

powoływany przez prodziekana jako osoba kompetentna do oceny pracy z danego zakresu 

tematycznego. Ocena pracy jest dokonana na piśmie na specjalnych arkuszach recenzji prac 

dyplomowych bardzo wnikliwie pod względem merytorycznym i edytorskim. Przyjęte metody oceny 

prac dyplomowych na kierunku ogrodnictwo są w pełni trafne i skuteczne. Na kierunku ogrodnictwo 

w każdym roku prowadzona jest analiza stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na 

wszystkich etapach kształcenia. Na podstawie tej analizy prowadzona jest diagnoza i kształtowane są 

kierunki wspomagające proces  uczenia się studentów. W przypadku braku uzyskania przez 30% 

studentów (w pierwszym terminie egzaminów i zaliczeń) zakładanych efektów w modułach (30% 

ocen niedostatecznych) osoba odpowiedzialna za moduł wraz z kierownikiem jednostki analizują 

przyczyny, wprowadzają program naprawczy. Stopień osiągania założonych efektów kształcenia w I 

terminie zależy od semestru na którym znajdują się studenci najniższy jest na pierwszym semestrze i 

waha się w granicach 70 – 75%, a na siódmym semestrze w granicach 95 – 98%. Spośród wszystkich 

studentów 0,5% nie osiągnęło założonych efektów kształcenia. Zdawalność modułów w I terminie 

wynosiła w zależności od przedmiotu od 16 do 100%. Niski odsetek pozytywnych ocen w I terminie 

wynikał z uzyskania oceny niedostatecznej. Zwiększenie liczby ocen słabszych z zaliczeń i 

egzaminów można tłumaczyć bądź to mniejszym zaangażowaniem studentów lub też podniesieniem 

poziomu  wymagań w weryfikacji efektów kształcenia. Sprawdzając osiągnięte przez studentów  

zakładane efekty kształcenia w stosunku do efektów określonych zarówno dla modułów kształcenia 

jak i całego programu kształcenia na kierunku ogrodnictwo wykorzystywane są różne narzędzia. 

Realizując projekt studenci muszą mieć podstawy teoretyczne co do zasady projektowania różnych 

obiektów związanych z produkcją ogrodniczą Muszą też znać wymagania  roślin planowanych do 

uprawy w tym obiekcie i znać wymagania agrotechnicznej tych roślin.  
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Na kierunku ogrodnictwo prowadzona jest dokumentacja związana ze sprawdzaniem i oceną efektów 

kształcenia osiągniętych przez studentów. Do dokumentów tych należą testy zaliczeniowe dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kształcenia obejmujące takie 

przedmioty jak np.: Botanika 1, Botanika 2, Rośliny Ozdobne, Projektowanie upraw ogrodniczych, 

sprawdziany pisemne np.: Herbologia, Produkcja warzyw pod osłonami, zielniki, albumy, prace 

projektowe -  głównie wykonywali je studenci na drugim stopniu kształcenia, dzienniki praktyk, 

protokoły egzaminów dyplomowych. 

Oceniono 7 losowo wybranych prac etapowych. Oceniane parce w pełni pozwalają na weryfikację 

efektów kształcenia przypisanych poszczególnym przedmiotom. Prace etapowe to przede wszystkim 

testy w ramach egzaminu pisemnego (od 20 – do 60 pytań z trzema odpowiedziami), pisemne 

sprawdziany i sprawdziany zaliczeniowe (pytania otwarte). Dołączone też były prace projektowe 

dotyczące uprawy warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami, oraz prezentacje z zakresu nowych 

trendów w uprawach roślin ogrodniczych. . Z wykazu prac dyplomowych zrealizowanych na kierunku 

ogrodnictwo w ostatnich latach wybrano losowo i przeanalizowano 15 prac, w tym 7 prac 

inżynierskich oraz 8 prac magisterskich (1 na studiach niestacjonarnych). Analizowane prace 

dyplomowe zarówno inżynierskie jak i magisterskie były dość różnorodne w zakresie realizowanej 

tematyki, ale wszystkie powiązane były z kierunkiem studiów. Prace inżynierskie miały charakter prac 

projektowych (samodzielna praca studenta), a prace magisterskie miały charakter prac 

eksperymentalnych. Prace magisterskie były realizowane w obiektach dydaktycznych Uczelni, lub w 

prywatnych gospodarstwach ogrodniczych. Charakteryzuje je wysoki poziom merytoryczny, są 

przygotowane starannie, a ich wyniki niejednokrotnie wykorzystywane są w praktyce ogrodniczej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej, 

podczas egzaminu student odpowiada na pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz ogólnej wiedzy 

zdobytej podczas studiów. Student ma prawo samodzielnego wyboru tematu pracy dyplomowej 

i opiekuna pracy. 

 

1.7.2.  

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na różnych etapach kształcenia: poprzez zaliczenia 

cząstkowe wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów, w trakcie i po zakończeniu 

praktyki zawodowej, poprzez seminaria dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej, a także 

podczas egzaminu dyplomowego. Weryfikacja efektów kształcenia jest dokumentowana w postaci 

poprawionych i ocenionych prac wykonanych przez studentów. Weryfikacja efektów kształcenia 

odbywa się także po uzyskaniu dyplomu, poprzez badanie losów zawodowych absolwentów. System 

weryfikacji obejmuje wszystkie obszary efektów, a więc wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia zapewnia porównywalność wyników 

wszystkich studentów w grupie i na roku z poszczególnych modułów oraz umożliwia ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia poprzez stosowany system ocen, który 

jest ustalony w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (w roku akademickim 

2015/2016 w § 27). Organizacja procesu weryfikacji w]efektów kształcenia też nie budzi zastrzeżeń. 

W opinii studentów są oni oceniani obiektywnie i sprawiedliwie. Studenci otrzymują informację o 

wynikach egzaminu w terminie do 14 dni od daty jego przeprowadzenia, w opinii studentów proces 

przekazywania informacji zwrotnej w zakresie wyników egzaminów jest prawidłowy. Studenci 

stwierdzili, że są informowani o terminach egzaminów w tym o terminach egzaminów poprawkowych 

z wyprzedzeniem, co umożliwia odpowiednie przygotowanie się do nich.  

 

3. Uzasadnienie.  

 

Jednostka wykazała ścisłe powiązanie koncepcji kształcenia  kierunku ogrodnictwo z misją i strategią 

rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kierunek prawidłowo jest przyporządkowany do 

obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny 

ogrodnictwo.  Zasady i procedury rekrutacji z punktu widzenia studentów zostały opracowane w 

sposób umożliwiający dobór odpowiednich kandydatów na studia, informacje na temat procesu 

rekrutacji są powszechnie dostępne i wyczerpujące. Program kształcenia na kierunku ogrodnictwo 

wykazuje dużą spójność efektów kształcenia dla kierunku z efektami kształcenia dla obszaru jak 

również z efektami prowadzącymi do uzyskania kompetencji inżynierskich na I stopniu studiów oraz 
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zgodność realizowanych treści programowych z zakładanymi efektami kształcenia. Wydział zapewnia 

elastyczność w doborze modułów kształcenia realizowanych na kierunku, zapewnia też możliwość 

pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych oraz realizowania zadań badawczych w ramach 

studenckich kół naukowych. Moduły prowadzonych zajęć powiązane są z prowadzonymi na Wydziale 

badaniami naukowymi. Na kierunku zapewnione jest kształcenie praktyczne poprzez wprowadzenie 8 

tygodniowej praktyki zawodowej na studiach pierwszego stopnia, która odbywa się zarówno w kraju 

jak i za granicą. Metody kształcenia wykorzystywane w ramach poszczególnych modułów 

(przedmiotów) są trafne, specyficzne i skuteczne. Mała liczba godzin w planie studiów drugiego 

stopnia, wymusza realizację części zajęć w ramach konsultacji. Metody oceniania są konsekwentnie 

realizowane przez prowadzących zajęcia oraz zapewniają swobodną i obiektywną ocenę stopnia 

realizacji efektów kształcenia. Proces otrzymywania informacji zwrotnej o wynikach egzaminów 

należy uznać za prawidłowy. Wydział podejmuje działania sprzyjające umiędzynarodowieniu 

kształcenia, jednak ich skuteczność jest niezadowalająca. Organizacja procesu kształcenia jest 

prawidłowa.  

4. Zalecenia 

 
Przeanalizowanie planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia w celu zastąpienia dużej liczby 

godzin konsultacji, zajęciami uwzględnionymi bezpośrednio w planie studiów. 

Korekta liczby punktów ECTS przypisanym praktyce zawodowej. 

Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia, szczególnie w zakresie liczby 

studentów wyjeżdzających. 

Uwzględnienie uwag studentów zgłaszanych do rozkładów zajęć. 

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia 

2.1 Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający 

realizację programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu 

dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty 

kształcenia określone dla tego kierunku. Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów  

o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w stosunku do liczby studentów ocenianego 

kierunku.* 

2.2 Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje 

dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne do 

realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. W przypadku, gdy zajęcia realizowane są 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kadra dydaktyczna jest przygotowana do 

prowadzenia zajęć w tej formie.* 

2.3 Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli 

akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz 

sprzyja umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 

2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy, 

odpowiadającego/odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do którego/których został 

przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie/dziedzinach nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia.* 

2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane w projektowaniu  

i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

1. Ocena: w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

2.1. 

Do minimum kadrowego kierunku „ogrodnictwo” prowadzonego na poziomie studiów pierwszego i 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim Uczelnia zgłosiła 24 nauczycieli akademickich, w tym 

13 samodzielnych (7 z tytułem naukowym profesora i 6 ze stopniem naukowym doktora 
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habilitowanego) oraz 11 w grupie nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. ZO PKA 

przeprowadził ocenę spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego na podstawie przesłanej 

dokumentacji (Raportu samooceny), dokumentów przedstawionych podczas wizytacji oraz rozmów 

przeprowadzonych z władzami Wydziału. W ocenie uwzględniono w szczególności posiadane stopnie 

naukowe i specjalizację naukową, a także dorobek nauczycieli akademickich. Sprawdzono również 

obciążenia dydaktyczne w bieżącym roku akademickim oraz złożone oświadczenia o wliczeniu do 

minimum kadrowego, na podstawie których stwierdzono, że wszystkie te osoby spełniają warunek 

ujęty w art. 112a i art. 9 a ust. 1  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z 

późn. zm.).  

Wszystkie z powyższych osób złożyły oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku 

„ogrodnictwo” na poziomie studiów: 

- I i II stopnia – 8 samodzielnych nauczycieli akademickich (5 z tytułem naukowym profesora i 3 ze 

stopniem naukowym doktora habilitowanego) oraz 11 ze stopniem naukowym doktora;   

- I stopnia – 5 samodzielnych nauczycieli akademickich (2 z tytułem naukowym profesora i 3 ze 

stopniem naukowym doktora habilitowanego). 

Analiza dorobku naukowego (załącznik nr 4) nauczycieli akademickich proponowanych do minimum 

kadrowego kierunku „ogrodnictwo” wykazała, że jest on zgodny z obszarem nauk rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych oraz dyscypliną ogrodnictwo, do których odnoszą się efekty kształcenia określone 

dla wizytowanego kierunku. Dorobek naukowy osób wskazanych  do minimum kadrowego w pełni 

zapewnia realizację programu studiów na kierunku „ogrodnictwo”. Wyniki badań naukowych 

publikowane są w czasopismach wysoko punktowanych, międzynarodowych i krajowych (Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine,  Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Acta physiol 

plant, ACTA Scientiarum Polonorum Horticulture , Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Annals of 

Botany, Protoplasma, Plant, Soil Environoment, Journal of Apicultural Science, Plant Growth 

Regulation, Journal of Elementology, Flora, Polish Journal of Environmental Studies, Scientia 

Horticulturae , Aerobiologia, Botany, Dendrobiologia, Sylwan i in. 

Minimum kadrowe dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „ogrodnictwo” spełnia 

także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 131) w zakresie liczby nauczycieli akademickich stanowiących 

minimum kadrowe, ich obciążenia dydaktycznego a także zatrudnienia w Uczelni.  

Biorąc powyższe pod uwagę  zespół oceniający  zaliczył do  minimum kadrowego wszystkie 

proponowane przez uczelnię osoby i warunek minimum kadrowego został spełniony.  

Na podstawie analizy umów o pracę i aktów mianowania oraz informacji uzyskanych w czasie 

wizytacji można stwierdzić, iż nauczyciele akademiccy będący w minimum kadrowym kierunku 

„ogrodnictwo” zatrudnieni są w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, od co najmniej 

kilku/kilkunastu lat, w większości na czas nieokreślony (17 osób) i dla wszystkich Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy, co dowodzi stabilności prowadzonej polityki kadrowej. 

W roku akademickim 2016/2017 na kierunku „ogrodnictwo” kształci się 211 studentów. Stosunek 

liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, do liczby studentów kierunku 

spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 

października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370). Wynosi  1: 9, przy obowiązującym na wizytowanym 

kierunku  granicznym 1 : 60. 

 

2.2. 

Wykłady i ćwiczenia na kierunku „ogrodnictwo” realizuje 91 pracowników naukowo-dydaktycznych i 

dydaktycznych, z czego 16 profesorów, 20 doktorów habilitowanych, 44 doktorów i 11 magistrów. 

Większość nauczycieli akademickich reprezentuje obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 

dziedzinę nauk rolniczych – 77 osób, z czego 68 nauczycieli akademickich reprezentuje dyscyplinę 

ogrodnictwo, 4 – agronomię, 3 – technologię żywności i żywienie, a 2 – inżynierię rolniczą. Ponadto 2 

osoby reprezentują obszar nauk technicznych, dziedzinę nauk technicznych i dyscyplinę architektura i 

urbanistyka, 1 osoba reprezentuje obszar nauk przyrodniczych, dziedzinę nauk biologicznych i 

dyscyplinę biologia, 5 osób – obszar nauk humanistycznych, dziedzinę nauki humanistyczne, 

dyscyplinę językoznawstwo, 3 osoby obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
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fizycznej i dziedzinę nauk o kulturze fizycznej, 2 osoby – obszar nauk społecznych, w tym 1 dziedzinę 

nauk ekonomicznych i dyscyplinę towaroznawstwo i 1 osoba dziedzinę nauk społecznych i dyscyplinę 

socjologia. 

Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku „ogrodnictwo” 

wskazuje na duże zróżnicowanie oraz kompleksowość obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin 

naukowych. Znajduje ona uzasadnienie w programie I i II stopnia kształcenia kierunku „ogrodnictwo”, 

a także w zakładanych do realizacji efektach kształcenia. Stwierdzono, że obsada zajęć dydaktycznych 

jest właściwa. Dorobek naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych nawiązuje do obszarów 

wiedzy, dziedzin i dyscyplin naukowych, które reprezentują, ale również część ich dorobku jest 

osadzona w dyscyplinie ogrodnictwo, co umożliwia realizację programu kształcenia na tym kierunku 

oraz uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. Dorobek naukowy pracowników kierunku 

„ogrodnictwo” jest imponujący, tylko w ostatnich 3 latach opublikowano łącznie 511 oryginalnych 

prac twórczych, w tym 162 ze wskaźnikiem IF, 26 monografii, 48 rozdziałów w monografiach, a także 

liczne prace w materiałach konferencyjnych, doniesienia i komunikaty. 

Każdego roku publikowano artykuły w 17-32 czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF, a 

sumaryczny wskaźnik IF za 3 ostatnie lata był wysoki i wynosił 142,188. Uwzględniając punktację 

czasopism z listy A i B MNiSW wynosiła ona w tych latach 3375. Te wartościowe publikacje 

naukowe powstały w wyniku prowadzonych badań naukowych. 

Przeprowadzone hospitacje zajęć wykazały, że zajęcia na kierunku „ogrodnictwo” odbywały się 

zgodnie z planem i przebiegały wg harmonogramu przewidzianego w sylabusach przedmiotów. 

Przekazywane treści ściśle nawiązywały do tematyki zajęć. Nauczyciele akademiccy byli dobrze 

przygotowani do wykładów i ćwiczeń, stosowali powszechnie przyjęte metody dydaktyczne, a 

zgromadzony materiał demonstracyjny (świeży i zielnikowy) świadczył o właściwym doborze 

materiałów dydaktycznych. Umożliwiały one przyswojenie wiedzy oraz nabycie umiejętności i 

kompetencji przewidzianych w zakresie realizowanych treści. W wykładach i ćwiczeniach 

wykorzystywano prezentacje multimedialne, a zajęcia odbywały się w salach przystosowanych do 

liczebności grup studentów, w większości dobrze wyposażonych w rzutniki, komputery i nagłośnienie. 

Przeprowadzone hospitacje potwierdziły wysokie kompetencje dydaktyczne kadry. 

Na spotkaniu nauczycieli akademickich z zespołem oceniającym prezentowano opinie dotyczące: 

form kontaktu oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, szkolenia praktycznego studentów, 

ćwiczeń terenowych, wolnego wyboru tematyki prac dyplomowych oraz katedr, w których będą 

realizowane przez studentów, udziału studentów w konstrukcji planów studiów. Podnoszone były 

również kwestie braku czasu na samokształcenie nauczycieli akademickich, słabe finansowanie 

dydaktyki, spadek liczby studentów oraz konkurencję edukacyjną (w Lublinie kształci się ok. 70 tys. 

studentów, a na innych uczelniach powstają podobne kierunki studiów). Kadra akademicka kierunku 

„ogrodnictwo” dostrzega szanse na wykorzystanie funduszy z grantów z Urzędu Marszałkowskiego 

oraz stworzenie nowych możliwości badań naukowych na wysokim poziomie po wybudowaniu 

Centrum badawczo-wdrożeniowego i dydaktycznego innowacyjnych technologii w ogrodnictwie w 

Felinie. 

 

2.3. 

Polityka kadrowa wspiera rozwój kadry. Wydział zatrudnia liczne grono nauczycieli akademickich (97 

osób), którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje naukowe. W okresie 2011-2015 aż 9 pracowników 

Wydziału uzyskało tytuł profesora (z czego 4 to członkowie minimum kadrowego kierunku 

„ogrodnictwo”), 19 osób otrzymało stopień doktora habilitowanego (w tym 4 osoby z minimum 

kadrowego) i obroniono 16 doktoratów. Liczby te wskazują na bardzo dynamiczny rozwój kadry, a 

sprzyjają temu istniejące na wydziale redakcje 2 czasopism naukowych: Acta Scientiarum Polonorum 

Hortorum Cultus (IF 0,583) oraz Acta Agrobotanica, w których m.in. pracownicy publikują wyniki 

swoich badań. 

Polityka kadrowa jednostki skupia się także na ocenie dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego kadry w ramach okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Dodatkowym narzędziem służącym bieżącej weryfikacji dorobku naukowego oraz kwalifikacji 

nauczycieli akademickich prowadzących określone moduły/przedmioty jest Karta Nauczyciela 

Akademickiego WOiAK. W Karcie tej nauczyciel aktualizuje co roku informacje o dorobku i 

doświadczeniu zawodowym. Kwalifikacje nauczycieli akademickich są oceniane przez planowe i 
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pozaplanowe hospitacje zajęć, a także poprzez ankiety oceny satysfakcji studenta UP. Podnoszeniu 

kwalifikacji naukowych i rozwijaniu kompetencji dydaktycznych służy wymiana międzynarodowa 

pracowników. W okresie ostatnich 3 lat z programów międzynarodowych LLL Erasmus oraz 

Erasmus+ skorzystało 11 pracowników Wydziału oraz 3 pracowników, którzy przyjechali z zagranicy. 

W ramach wymiany z innymi ośrodkami akademickimi przyjechało na Wydział 7 naukowców z 

Grecji, Hiszpanii, Korei, Bułgarii, Ukrainy i Egiptu. Na staże krajowe, odbywające się w innych 

jednostkach naukowych w kraju, wyjechało 9 pracowników, a przyjechało 2. Staże zagraniczne 

odbywało 16 osób, m.in. w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Czechach, 

Tajlandii i Holandii, a 1 osoba przyjechała z Czech na staż do Polski. Zajęcia dydaktyczne za granicą 

(Hiszpania, Włochy) prowadziło 4 nauczycieli akademickich, natomiast z zagranicy w tym celu 

przyjechało 2 wykładowców (z Czech i Włoch). Działania te zwiększają umiędzynarodowienie 

procesu dydaktycznego, a także sfery badawczej. Wiele z tych międzynarodowych kontaktów 

zaowocowało realizacją wspólnych badań, a następnie publikacji. 

Pracownicy prezentują wyniki swoich badań na konferencjach krajowych i zagranicznych. W roku 

2015 pracownicy Wydziału zorganizowali konferencję - International Scientific Conference 

„Horticulture in shaping life quality” z udziałem uczestników z Bułgarii, Tajlandii, Czech, Turcji i 

Hiszpanii. Kadra kierunku „ogrodnictwo” brała udział w międzynarodowych konferencjach 

naukowych, sympozjach, kursach lub warsztatach w: Bośni i Hercegowinie, Tajlandii, Szwajcarii, 

Bułgarii, Włoszech i na Ukrainie. 

Władze Wydziału motywują kadrę do pracy naukowej przyznając dodatkowe wynagrodzenie przez 

okres 1 roku dla 5 osób, które osiągnęły największą liczbę punktów za publikacje. Za wybitne 

osiągnięcia dydaktyczne JM Rektor UP przyznaje nagrody indywidualne. Polityka kadrowa jest 

prowadzona prawidłowo i sprzyja wysokiemu poziomowi badań i prowadzonego kształcenia na 

kierunku ogrodnictwo.  

 

2.4. 

Pracownicy prowadzą badania naukowe w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 

dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie ogrodnictwo, łącznie w każdym roku, 21 tematów ze 

środków UPB oraz 20 tematów ze środków dla młodych naukowców i studentów trzeciego stopnia 

kształcenia. Pomimo aplikowania o środki na projekty badawcze do NCN, NCBiR oraz MRiRW, ich 

wysokość zmniejszyła się z 2.492.572 zł w roku 2013 do 453.507 zł w roku 2015. 

Problematyka badawcza jest bardzo różnorodna. Dotyczy metod uprawy roślin ogrodniczych 

(sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, zielarskich i przyprawowych), ich żywienia, ochrony przed 

chorobami, szkodnikami i chwastami, mikrorozmnażania różnych gatunków roślin ogrodniczych, 

stosowania regulatorów wzrostu u roślin sadowniczych i ozdobnych, zawartości substancji 

biologicznie czynnych w plonach roślin ogrodniczych, uproszczonych metod uprawy gleby na plon i 

jakość warzyw, stosowania roślin okrywowych, nawadniania, skuteczności zapylania kwiatów roślin 

ogrodniczych oraz oceny odmian.  

Badania prowadzone we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi i instytucjami badawczymi w 

latach 2013-2015 dotyczyły: przerzedzania kwiatów i zawiązków drzew owocowych (Portugalia), 

wpływu selenu na wzrost warzyw w warunkach stresowych (Iran), aerobiologii (Austria), systematyki 

i pozyskiwania barwników z czerwców (Wielka Brytania), antybakteryjnej aktywności fenoli i 

flawonoidów mięty (Algieria, Maroko), zawartości polifenoli i właściwości leczniczych karczocha i 

karda (Hiszpania), leczniczego działania glikozydów pochodzenia roślinnego (Pakistan, Włochy), 

stosowania naturalnych substancji roślinnych w leczeniu nowotworów (Maroko, Egipt, Arabia 

Saudyjska, Malezja), zmienności związków bioaktywnych w trakcie suszenia (Dania, Irak, Malezja), 

nowych chorób grzybowych roślin leczniczych i przyprawowych w Europie (Bułgaria), grzybów 

izolowanych z roślin Jasnotowatych (Włochy) i ich podobieństwa filogenetycznego (Turcja) oraz 

wpływu preparatów biologicznych na poziom cukrów w owocach papryki (Irak). 

Kompleksowość zagadnień, których dotyczy problematyka badawcza pokrywa się modułami zajęć 

wskazanymi, jako powiązane z prowadzonymi badaniami, umożliwia osiągnięcie przez studentów 

kierunku „ogrodnictwo” zakładanych efektów kształcenia, w tym w zakresie pogłębionej wiedzy, 

umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych nabytych w trakcie ich realizacji. 
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2.5. 

Wyniki badań naukowych prowadzonych przez kadrę kierunku „ogrodnictwo” są uwzględnione przy 

konstruowaniu programów kształcenia, poprzez tworzenie nowych modułów/przedmiotów, bądź 

nowych treści. Różnorodność i nowatorskość badań naukowych prowadzonych przez wysoce 

wykwalifikowaną i kompetentną kadrę kierunku „ogrodnictwo” były podstawą do powołania 4 

specjalności na drugim stopniu kształcenia: Doradztwo w ogrodnictwie, Rośliny ozdobne i tereny 

zieleni, Sadownictwo i szkółkarstwo oraz Warzywnictwo i rośliny przyprawowe. Do programu 

studiów pierwszego stopnia wprowadzono następujące przedmioty do wyboru powiązane z 

prowadzonymi badaniami naukowymi : uprawy bezglebowe, owady zapylające w produkcji roślinnej, 

nawożenie w uprawach ekologicznych i biodynamicznych, monitoring szkodników roślin, technologia 

uprawy roślin przyprawowych i leczniczych oraz przedmiot obligatoryjny - ocena jakości produktów 

ogrodniczych. 

Z kolei w programie studiów drugiego stopnia w ramach różnej specjalności pojawiły się następujące 

przedmioty: metale ciężkie w glebie i w roślinie, współczesne trendy w uprawie roli i żywieniu roślin 

warzywnych i przyprawowych, warzywa i przyprawy w żywieniu, współczesne trendy w ochronie 

roślin, diagnostyka stanu fizjologicznego roślin w teorii i praktyce, programowanie kwitnienia roślin 

ozdobnych pod osłonami, nowe technologie w produkcji roślin ozdobnych, techniki pomiarowe 

jakości owoców, nowoczesne technologie w nasiennictwie i szkółkarstwie, analiza instrumentalna w 

warzywnictwie, timing w uprawie roślin warzywnych i przyprawowych. 

Na spotkaniach Zespołu ze studentami potwierdzono, iż wykładowcy w ramach zajęć prezentują 

wyniki swoich badań naukowych. Najczęściej wymieniali treści z zakresu sadownictwa, roślin 

ozdobnych, żywienia, gleboznawstwa, szkółkarstwa, mikrobiologii, sposobów przedłużania trwałości 

płodów ogrodniczych, biologicznej ochrony roślin i przechowywania kwiatów ciętych. 

Studenci kierunku „ogrodnictwo” biorą czynny udział w badaniach naukowych w ramach działalności 

10 kół naukowych lub przygotowania prac dyplomowych. Mają również możliwość publikacji 

wyników badań, bądź ich prezentacji na konferencjach naukowych. 

Władze Wydziału przedstawiły wykaz publikacji z udziałem studentów pierwszego, drugiego i 

trzeciego stopnia studiów. W ocenianym okresie opublikowano 74 oryginalne prace twórcze, 85 

publikacji w materiałach konferencji naukowych i 7 artykułów popularno-naukowych. Studenci Koła 

Naukowego Ogrodników prowadzili badania naukowe nt. składu chemicznego stewii, opublikowali 1 

oryginalną pracę twórczą, wygłosili 2 referaty na konferencjach naukowych i zaprezentowali wyniki 

swoich badań na 4 posterach. 

 

3. Uzasadnienie 

 

Nauczyciele akademiccy, zgłoszeni przez Wydział do minimum kadrowego kierunku „ogrodnictwo” 

spełniają wszystkie warunki formalne, przewidziane w przepisach prawa, odnoszące się do: liczby, 

struktury kwalifikacji, zatrudnienia, obciążenia dydaktycznego, limitu minimów kadrowych, proporcji 

liczby nauczycieli do liczby studentów, a także posiadanego dorobku naukowego. Stwierdzono, że 

minimum kadrowe kierunku „ogrodnictwo” jest stabilne, a kadrę kierunku cechuje dynamiczny 

rozwój. Polityka kadrowa Władz Wydziału sprzyja i motywuje pracowników naukowych i naukowo-

dydaktycznych do wzmożonej działalności publikacyjnej, wymiany i współpracy międzynarodowej, a 

także do wykorzystania wyników prowadzonych badań naukowych w procesie kształcenia do 

tworzenia, aktualizowania i ulepszania programu kształcenia. Działania te umożliwiają realizację 

zakładanych efektów kształcenia przez studentów kierunku „ogrodnictwo”, w szczególności w 

zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań naukowych i kompetencji społecznych 

związanych z ich realizacją.  

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają znaczący dorobek naukowy w 

obszarze wiedzy odpowiadającemu obszarowi nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzinie 

nauk rolniczych i dyscyplinie ogrodnictwo, do której odnoszą się efekty kształcenia. Liczba osób 

stanowiących minimum kadrowe jest właściwa w stosunku do liczby studentów ocenianego kierunku. 

Polityka kadrowa Władz Wydziału sprzyja dynamicznemu rozwojowi kadry kierunku „ogrodnictwo” 

oraz jej mobilności. Problematyka prowadzonych badań naukowych mieści się w dyscyplinie 

ogrodnictwo, ich poziom i wyniki zostały wykorzystane w procesie tworzenia programu kształcenia, 

aktualizacji i doskonalenia treści wielu modułów/ przedmiotów. W połączeniu z wysokimi 
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kwalifikacjami i kompetencjami dydaktycznymi kadry, odpowiednimi do realizowanego programu 

kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, pozwalają na osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w 

szczególności dotyczących prowadzenia badań. 

 

4. Zalecenia 
 

Brak 

 

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia 

3.1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, w tym  

z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich 

realizacji, organizacji praktyk zawodowych, w przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym 

kierunku praktyki te zostały uwzględnione.* 

3.2 W przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych 

reprezentujących otoczenie społeczne, gospodarcze lub kulturalne, sposób prowadzenia i organizację 

tych studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomiędzy uczelnią a danym 

podmiotem. * 

 

1. Ocena: w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

Wydział współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym  na poziomie regionu i kraju. 

Podmioty gospodarcze współpracujące z Wydziałem reprezentują branżę ogrodniczą w szerokim 

zakresie: począwszy od typowo produkcyjnych gospodarstw ogrodniczych poprzez branżę nasienną, 

środki ochrony roślin, czy też ośrodki szkoleniowe i instytucje branżowe (Grow Concept P… S…ul. 

Forteczna 35/11, 32-086 Węgrzce; AJMA Krzewina 33c 05-074 Halinów; Natura Expert ul. 

Głowackiego 35, 20-060 Lublin; Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych ul. Wspólna 30, Warszawa; Polskie Zioła Sp. Z. o. o. Kębłów 32, 21-050 Piaski; 

Inkubator Technologiczny Sp. z. o. o. z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola) . Profil 

reprezentowany przez podmioty gospodarcze jest zgodny z profilem kształcenia na kierunku 

ogrodnictwo, ponieważ łączy się z treściami modułów dla tego kierunku. Przedstawiciele instytucji 

współpracujących z jednostką biorą  udział w cyklicznych konferencjach organizowanych przez 

Wydział, podczas których jest prezentowany i opiniowany program studiów, efekty kształcenia 

i sylwetka absolwenta kierunku ogrodnictwo. Podczas konferencji prezentowane są informacje o 

działalności Studenckich Kół Naukowych oraz możliwościach uczestnictwa studentów w programach 

międzynarodowych (Erasmus+) i działalności poza dydaktycznej (chór akademicki, zespół Jawor, 

sekcje sportowe itd.). Zgodnie z zaleceniami interesariuszy począwszy od 2013 roku stale 

doskonalone są kierunkowe efekty kształcenia, a od 2015/2016 roku zlikwidowano specjalności na 

pierwszym stopniu kształcenia, a na drugim stopniu utworzono cztery nowe specjalności: 

warzywnictwo i rośliny przyprawowe, sadownictwo i szkółkarstwo, rośliny ozdobne i tereny zieleni 

oraz doradztwo w ogrodnictwie. Na szeroką skalę prowadzona jest też współpraca Biura Praktyk i 

Karier Studenckich z organizacjami pracodawców. Współpraca polega głównie na ustalaniu zasad i 

organizacji praktyk zawodowych studentów kierunku ogrodnictwo. Poświadczeniem odbycia praktyki 

zawodowej w firmie jest podpis przedsiębiorcy i ocena jego współpracy ze studentem.  

 

3.2.  

Nie dotyczy 

 

3. Uzasadnienie 

 

Jednostka ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Prowadzona jest stała 
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wymiana opinii na temat programu studiów oraz efektów kształcenia i sylwetki absolwenta. 

Prowadzone są cykliczne spotkania dotyczące doskonalenia procesu kształcenia i zmiany treści 

programowych na kierunku. Duży udział podmiotów gospodarczych  widoczny jest w realizacji 

praktyki zawodowej dla studentów pierwszego stopnia. 

4. Zalecenia 
 

Włączenie zewnętrznych interesariuszy w realizację modułów kształcenia na pierwszym i drugim 

stopniu kształcenia. 

 

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację 

programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych 

4.1 Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym laboratoriów badawczych 

ogólnych i specjalistycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby 

studentów oraz do prowadzonych badań naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do 

laboratoriów w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów oraz udziału  

w badaniach.* 

4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów 

bibliotecznych i informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej 

w sylabusach, oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki.* 

4.3 W przypadku, gdy prowadzone jest kształcenie na odległość, jednostka umożliwia studentom  

i nauczycielom akademickim dostęp do platformy edukacyjnej o funkcjonalnościach zapewniających 

co najmniej udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych), 

personalizowanie dostępu studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikowanie się 

nauczyciela ze studentami oraz pomiędzy studentami, tworzenie warunków i narzędzi do pracy 

zespołowej, monitorowanie i ocenianie pracy studentów, tworzenie arkuszy egzaminacyjnych i testów 

 

1. Ocena - w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

4.1. 

Baza dydaktyczna kierunku ogrodnictwo zlokalizowana jest w kilku budynkach: przy ul. 

Leszczyńskiego 7 i 58, ul. Akademickiej 13 i 15, ul. Głębokiej 28, a terenowa baza badawcza na ul. 

Doświadczalnej 50. W budynku przy ul. Leszczyńskiego 7 mają siedzibę 3 katedry: Katedra 

Entomologii, Katedra Fitopatologii i Mykologii oraz Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin. 

Mieszczą się tu dobrze wyposażone laboratoria, w których studenci ogrodnictwa wykonują prace 

dyplomowe, pracownia biologii molekularnej wyposażona w sprzęt do izolacji DNA, termocyklery, 

wytrząsarki. W budynku znajdują się również 3 komory hodowlane z regulacją temperatury i 

wilgotności, w których przygotowywany jest materiał żywy roztoczy i czerwców. Sale dydaktyczne 

przewidziane dla 32 osób wyposażone w rzutnik multimedialny, nagłośnienie, binokulary oraz 

preparaty, klucze do oznaczania owadów, gabloty ze szkodnikami i objawami uszkodzeń. 

Zgromadzono również żywe owady jako materiał dydaktyczny do ćwiczeń. Dla dyplomantów 

przygotowano sale seminaryjne na 12 miejsc, z rzutnikiem multimedialnym oraz biblioteką 

katedralną.  

W budynku przy ul. Leszczyńskiego 58 mieści się Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa 

Ogrodniczego oraz Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych. Zajęcia odbywają się w sali 

wykładowej nr 25, przewidzianej na ok. 30 osób, 7 salach ćwiczeniowych oraz 2 małych salach 

seminaryjnych. Zlokalizowano tu również Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich, 

wyposażone w HPLC z dwoma detektorami DAD oraz IR, 2 spektrofotometry oraz refraktometry. W 

laboratorium jest 15 stanowisk dla studentów, gdzie realizowane są zarówno ćwiczenia, jak i badania 

naukowe dyplomantów, związane ze składem chemicznym roślin warzywnych i zielarskich. W drugiej 

wydzielonej części laboratorium odbywa się spalanie i mineralizacja próbek. Sale ćwiczeń 

przewidziane na 30 osób wyposażone w nowoczesny czytnik pisma, rzutnik multimedialny oraz 

zbiory surowców zielarskich, preparatów ziołowych, zielników roślin leczniczych oraz materiału 
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siewnego. 

W nowoczesnym budynku przy ul. Głębokiej ma siedzibę Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury 

Krajobrazu, z laboratorium kultur in vitro, pracownią florystyczną, pracownią dendrologiczną, 2 sale 

ćwiczeń (110 i 113) na ok. 30 osób, wyposażone w rzutnik multimedialny, czytnik oraz komputer. 

Pracownia dendrologiczna wyposażona w mikroskopy, tomografy do bezinwazyjnego badania pni 

drzew, sprzęt do fluorymetrii, georadar do pomiaru systemu korzeniowego drzew. W trakcie budowy 

jest komora fitotronowa. W pracowni tej realizowane są prace dyplomowe. Pracownia florystyczna 

wyposażona jest w chłodnię na kwiaty, w której odbywa się również stratyfikacja nasion, regulowane 

stoły oraz suchy materiał roślinny. Wykonywane są tu również doświadczenia związane z 

przygotowaniem prac magisterskich dotyczących trwałości kwiatów ciętych. Do laboratorium in vitro 

przylega pokój do sporządzania pożywek, magazyn szkła oraz 3 komory wzrostowe – fitotrony. W 

roku akademickim 2016/2017 w tych pomieszczeniach realizowane są 2 prace doktorskie, 3 prace 

magisterskie i 4 inżynierskie. Z laboratorium korzysta również Koło Naukowe Kultur Tkankowych, 

które prowadzi badania nad mikrorozmnażaniem roślin. W budynku tym mieści się  duża przeszklona 

sala wykładowa nr 103 na 150-200 osób.  

Studenci kierunku ogrodnictwo korzystają z sal językowych Międzywydziałowego Studium Języków 

Obcych (7 sal, w tym 2 komputerowe (235 i 236) na 16 stanowisk, wyposażone w projektory 

multimedialne, komputery oraz nagłośnienie). Do dyspozycji studentów są 3 sale informatyczne (216, 

217 i 228) na 17 stanowisk każda, z rzutnikami multimedialnymi i czytnikami. Odbywają się w nich 

zajęcia z technologii informatycznych oraz statystyki. Komputery wyposażone są w nowoczesne 

oprogramowanie: SAS, MATLAB, STATISTICA.  

Przy ul. Akademickiej 15 zlokalizowane są sale ćwiczeń z botaniki, fizjologii roślin i biotechnologii. 

W zespole budynków Agro II mieszczą się duże sale wykładowe na ok. 200 osób, w których 

prowadzone są również wykłady dla studentów kierunku ogrodnictwo. 

W nowoczesnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego.  

Wszystkie sale dydaktyczne oraz laboratoria przystosowane są do wielkości grup studenckich i 

wyposażone adekwatnie, by zapewnić realizację programu studiów.  

Baza doświadczalna, jak również miejsce odbywania praktyk studenckich, mieści się w 

Gospodarstwie Doświadczalnym Felin, gdzie realizowane są badania naukowe pracowników i 

dyplomantów 6 katedr (Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Sadownictwa, Roślin Ozdobnych i 

Architektury Krajobrazu, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Genetyki i Hodowli Roślin oraz 

Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych) z zakresu hodowli twórczej truskawki, doskonalenia 

technologii uprawy roślin sadowniczych, warzywniczych, zielarskich i ozdobnych, optymalizacji 

rozmnażania roślin ogrodniczych, a także niekonwencjonalnych metod uprawy gleby. Doświadczenia 

prowadzone są w szklarniach, tunelach foliowych, w sadzie o powierzchni 11 ha oraz na poletkach 

badawczych. Dla potrzeb Katedry Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego utworzono Pracownię 

Terenową i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt. Pozostała baza służy pracownikom i studentom 

od wielu lat i wymaga renowacji. W obiekcie tym studenci kierunku ogrodnictwo realizują praktyki 

zawodowe.  

W opinii studentów, jak i zespołu oceniającego,  baza dydaktyczna jest dostosowana do form zajęć, 

sale są wystarczająco duże, aby zajęcia były realizowane w komfortowych warunkach. Zajęcia 

praktyczne odbywają się we właściwych warunkach, zwrócili jednak uwagę, że w Gospodarstwie 

Doświadczalnym w Felinie należy wprowadzić nowocześniejsze rozwiązania, ze względu na to, iż 

baza jest przestarzała.  Infrastruktura uczelni jest udostępniana studentom także na działalność 

dodatkową (np. w ramach projektów kół naukowych). 

Efektem troski władz uczelni oraz wydziału jest realizacja projektu Centrum badawczo-

wdrożeniowego i dydaktycznego innowacyjnych technologii w ogrodnictwie w Felinie, który ujęto w 

planach rozwoju Wydziału w latach 2016-2018. Projekt przewiduje budowę nowoczesnej szklarni o 

powierzchni 1200 m
2
, zblokowanych tuneli foliowych o powierzchni 1000 m

2
, suszarni termicznej, 

hali wegetacyjnej o powierzchni 400 m
2
 z mnożarką, komory do uprawy grzybów o powierzchni 100 

m
2
, kompleksu przechowalniczego o pojemności 3x100 t i 3x20 t, z linią sortującą. Planuje się 

założenie nowego sadu o powierzchni 3,8 ha (jabłonie, grusze, wiśnie, czarna porzeczka), ogrodów 

dydaktycznych i kolekcji roślin ogrodniczych. Infrastruktura obejmuje także budynki socjalne oraz 

dydaktyczne (2 sale na 30 osób wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz laboratoria katedralne). W 

nowoczesnym Centrum prowadzone będą badania naukowe z zakresu technologii produkcji roślin 
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ogrodniczych, ich przechowywania oraz oceny jakości, zdrowotności, czy dojrzałości. 

 

4.2. 

Biblioteka Główna UP stanowi Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej, jest obiektem 

nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym. Obszerny księgozbiór liczy 390 000 wolumenów 

książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a także 20 000 czasopism i książek w wersji elektronicznej. 

Studenci korzystają z otwartego dostępu do zasobów bibliotecznych z baz danych CAB, SCOPUS, 

BioOne oraz 7 baz pełnotekstowych, e-czasopism, polskojęzycznych książek naukowych i Wirtualnej 

Biblioteki Nauki. Na kilku piętrach mieszczą się Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia książek i 

czasopism oraz Wypożyczalnia. System biblioteczny umożliwia zamawianie książek i czasopism 

drogą elektroniczną. Biblioteka Główna jest w pełni skomputeryzowana. W holu katalogowym do 

dyspozycji studentów znajduje się 15 komputerów, w informatorium jest ich 38, a kolejnych 

kilkanaście udostępniono w wolnym dostępie w czytelni. Analiza zgromadzonego księgozbioru 

wskazuje na bardzo bogaty zasób książek, w tym podręczników i skryptów oraz czasopism z zakresu 

ogrodnictwa. Na potrzeby studentów kierunku dokonuje się zakupu 10-20 sztuk podręczników 

każdego tytułu, a jeżeli korzystają z nich też studenci innych kierunków, liczba podręczników sięga 

80-100. W zasobach bibliotecznych znajdują się wszystkie znaczące tytuły podręczników, książek i 

monografii zalecanych jako literatura podstawowa z przedmiotów kierunkowych: Sadownictwo, 

Uprawa warzyw, Polowa uprawa warzyw, Uprawa roślin ozdobnych, Nasiennictwo, Dendrologia, 

Uprawa ziół. Poradnik dla plantatora, Uprawa warzyw w pomieszczeniach, Szklarnie, Uprawa warzyw 

pod osłonami, Fizjologia roślin sadowniczych, Księga ziół, Hodujemy grzyby i inne. Ponadto, z 

zakresu ogrodnictwa dostępnych jest kilkadziesiąt tytułów czasopism naukowych (m.in. Acta 

Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Folia Horticulturae, Journal of Elementology, Journal of 

Plant Protection Research) i popularno-naukowych (Sad, Pieczarki, Zieleń Miejska, Hasło 

Ogrodnicze, Jagody, Bukiety, Ogrody, Pod Osłonami i wiele innych). Dla pracowników i studentów 

kierunku ogrodnictwo sprowadzono wiele książek i czasopism w języku angielskim i niemieckim, 

nawiązujących do realizacji treści z przedmiotów i modułów przewidzianych w programie studiów 

(HortScience, European Journal of Horticultural Science, Journal of Horticultural 

Science&Biotechnology.UK, Journal für Kulturpflanzen, Gemüse i in.).  

Godziny otwarcia zostały dostosowane zarówno do potrzeb studentów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także liczba stanowisk do samodzielnej pracy oraz stanowisk komputerowych jest 

wystarczająca dla liczby studentów. System wypożyczeń działa prawidłowo. Studenci mają dostęp do 

Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

 

4.3. 

Na kierunku ogrodnictwo nie jest prowadzone kształcenie na odległość. 

 

3. Uzasadnienie 

 

Baza dydaktyczna i naukowa, stworzona dla kierunku ogrodnictwo jest w pełni wystarczająca do 

prowadzenia kształcenia i badań na ocenianym kierunku studiów. Jest ona bardzo dobrze wyposażona, 

a jej powierzchnia oraz struktura jest adekwatna do liczby studentów i jest dobrze przystosowana do 

potrzeb kształcenia na kierunku ogrodnictwo, gwarantuje w pełni realizację programu kształcenia oraz 

osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia. Prowadzone przez 6 katedr 

kierunkowych Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie oraz liczne laboratoria i pracownie 

umożliwiają realizację badań naukowych przez pracowników i studentów. Nowoczesny obiekt 

badawczy, który powstanie w Felinie będzie gwarantował europejski poziom warunków do 

prowadzenia prac badawczych.  

Biblioteka Główna UP w Lublinie posiada bardzo bogaty księgozbiór i umożliwia studentom dostęp 

do podręczników, literatury zalecanej w sylabusach, a także do zasobów literatury światowej. 

Zarówno liczba jak i zakres tematyczny zgromadzonej literatury jest wystarczający do prowadzenia 

kształcenia na kierunku ogrodnictwo. Nowoczesna baza biblioteczna gwarantuje szeroki dostęp do 

literatury krajowej i światowej, w wersji tradycyjnej i cyfrowej, zapewnia dostępność pozycji 

wyszczególnionych w kartach przedmiotów, jako literatura podstawowa i uzupełniająca. Stwierdzono, 

że Biblioteka Główna UP w Lublinie zgromadziła liczne zasoby literaturowe z zakresu dyscypliny 
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ogrodnictwo, które w pełni zaspokajają potrzeby na rzecz badań naukowych, kształcenia, pisania prac 

dyplomowych oraz osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na kierunku ogrodnictwo. Realizacja 

projektu dotyczącego rozbudowy bazy w Felinie znacząco poprawi zasoby infrastruktury dla kierunku 

ogrodnictwo. 

 

4. Zalecenia 
 

Brak  

 

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy 

5.1 Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu  

i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc  

w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu 

umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi. W przypadku 

prowadzenia kształcenia na odległość jednostka zapewnia wsparcie organizacyjne, techniczne  

i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-zajęciach.* 

5.2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowych i międzynarodowych programach 

mobilności, w tym poprzez organizację procesu kształcenia umożliwiającą wymianę krajową  

i międzynarodową oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.* 

5.3 Jednostka wspiera studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze środowiskiem akademickim,  

z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek 

pracy, w szczególności, współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.* 

5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne  

i materialne, umożliwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych. 

5.5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną studentów  

w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także publiczny 

dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. 

 

1. Ocena: w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

5.1  

Nauczyciele akademiccy i przedstawiciele władz wydziału mają dyżury w wymiarze 

satysfakcjonującym studentów. Studenci pozytywnie oceniają wsparcie nauczycieli akademickich 

w procesie zdobywania efektów kształcenia, w tym możliwość dodatkowych konsultacji oraz 

otrzymania dodatkowych materiałów. W ocenianej jednostce nie przyjęto rozwiązań systemowych 

związanych z rozpatrywaniem skarg i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. Nie wdrożono w tym 

zakresie żadnych procedur ani wytycznych, które zabezpieczałyby strony ewentualnych konfliktów 

czy sytuacji patologicznych. Poprzestano na zastosowaniu zwyczajowego rozpatrywania wniosków 

i skarg przez kierowników jednostek Uczelni. Należy zwrócić uwagę, iż studenci nie mają informacji 

na temat sposobu postępowania w sytuacjach konfliktowych, a także nie mają możliwości 

anonimowego zgłoszenia problemu, przez co niechętnie swoją opinię w tych sprawach.  

 Studenci wybitnie uzdolnieni mają możliwość wnioskować o indywidualizację procesu kształcenia 

zgodnie z przyjętym Regulaminem studiów. ITS polega na możliwości odbywania studiów w ramach 

indywidualnego programu kształcenia, pod opieką wskazanego nauczyciela akademickiego. Studenci 

mogą również uczestniczyć w pracach kół naukowych, ubiegać się o stypendium rektora dla 

najlepszych studentów. Zasady przyznawania stypendiów są znane studentom oraz powszechnie 

dostępne - zamieszczone są na stronie internetowej. Zgodnie z Regulaminem studiów wybitni 

absolwenci mogą być nagrodzeni „dyplomem wyróżniającego się absolwenta” lub „dyplomem za 

wyróżniającą się pracę dyplomową”.  

Możliwość wyboru opiekuna i tematu pracy dyplomowej przez studentów jest dowolna, co więcej 

podkreślili oni, że wysoko cenią sobie wsparcie udzielane im przez nauczycieli akademickich podczas 

przygotowywania prac dyplomowych. Studenci biorą udział w konferencjach organizowanych przez 
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Wydział, a także nauczyciele akademiccy wspierają studentów w  działalności naukowej. 

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane zgodnie z Regulaminem szczegółowy ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dalej: regulamin pomocy materialnej). Aktualny system 

pomocy materialnej jest skuteczny i wydajny. Regulamin pomocy materialnej nie przewiduje 

realizacji uprawnienia właściwych organów samorządu studenckiego do decydowania, w jaki sposób i 

przez jakie podmioty rozpatrywane mają być wnioski studentów o stypendia. 

 

5.2 

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych programach mobilności 

studenckiej, a także w stypendiach w ramach umów bilateralnych podpisanych przez Wydział. 

Zainteresowanie programami mobilności studenckiej jest niewielkie (w roku akademickim 2 osoby 

w programie MOSTAR – po raz pierwszy od roku akademickiego 2010/2011; w programie 

ERASMUS+ w roku akademickim 2012/2013 – 2, 2013/2014 – 2, 2014/2015 – 2, 2015/2016 – 1). 

Jako przyczynę tego stanu rzeczy studenci wskazali przede wszystkim brak informacji na temat 

możliwości korzystania z programów mobilności studenckiej. Należy jednak zauważyć, że informacje 

na temat zasad rekrutacji na oferowane wyjazdy są powszechnie dostępne, a także zapewniają 

sprawiedliwe i równe szanse uczestnictwa w wymianach. Pracownicy Wydziału w pełni respektują 

zasadę uznawalności osiągnięć w ramach programu ERASMUS+ nie stwarzając w tym zakresie 

problemów, zgodnie z „Zasadami zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą”. 

 

5.3 

Ważną rolę we wsparciu studentów w kontaktach z otoczeniem społecznym i gospodarczym odgrywa 

w Uczelni Biuro Karier i Praktyk, które udostępnia studentom i absolwentom oferty pracy, praktyk 

i staży. Biuro prowadzi również dodatkowe warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, otwarte 

wykłady praktyków i pracodawców, dokonuje analizy ofert pracy oraz planów zawodowych 

absolwentów. Biuro prowadzi dobrą politykę promocyjną (strona internetowa  oraz poprzez materiały 

promocyjne).  

Uczelnia wspiera działania studentów na rzecz nawiązywania współpracy z otoczeniem społecznym, 

naukowym i kulturalnym, m.in. inicjatywy członków studenckich kół naukowych, zarówno poprzez 

dofinansowanie projektów studenckich, jak i pomocy w nawiązywaniu współpracy. Oprócz licznych 

konferencji organizowanych przez jednostkę oraz samorząd studencki studenci mają możliwość 

nawiązywania kontaktu ze przedstawicielami pracodawców i środowiskiem naukowym poprzez 

kontakty prowadzących zajęcia. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w spotkaniach osób 

wizytujących z uczelni partnerskich. 

Na wydziale działa samorząd studencki. Samorząd może ubiegać się o dofinansowanie projektów 

i korzystać z pomieszczeń w przypadku organizacji swoich wydarzeń, w ocenie przedstawicieli 

samorządu wsparcie, które jest im udzielane, jest wystarczające. Członkowie samorządu pozytywnie 

ocenili współpracę z Władzami Wydziału i Uczelni. Samorząd studencki i koło naukowe obecnie nie 

posiada budżetu na działalność studencką oraz własnej siedziby, co w opinii członków jest 

utrudnieniem w codziennej działalności – kwestia ta znana jest Władzom Wydziału i Uczelni 

i zadeklarowano działania w tym zakresie. 

 

5.4 

Na Uczelni został zatrudniony pracownik, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia oraz pomoc 

w indywidualnych problemach studentów niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni mogą 

otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Informacje na temat wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych są dostępne na stronie internetowej uczelni. Uczelnia zapewnia również pomoc 

psychologa. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

5.5 

Godziny pracy dziekanatu w opinii studentów są dostosowane do ich potrzeb (poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek 11
00

 - 14
00 

– dla studentów studiów stacjonarnych, wtorek, czwartek, piątek 11
00

 - 

14
00 

oraz we wskazanych terminach w soboty: 9
00

 - 13
00 

dla studentów studiów niestacjonarnych), 

jednak studenci studiów stacjonarnych postulowali, aby dziekanat był czynny dla nich w środy, 
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a dzień wewnętrzny był w piątek, kiedy to mają niewiele zajęć. Studenci pozytywnie oceniają obsługę 

administracyjną, w tym działalność jednostek odpowiedzialnych za sprawy związane z pomocą 

materialną. W procesie przyznawania świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego. Informacje o programie kształcenia i toku studiów są powszechnie 

znane i dostępne, treści udostępniane na stronie internetowej uczelni są aktualne.  

 

3. Uzasadnienie 

 

Studenci otrzymują adekwatne do ich potrzeb wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne 

z uwzględnieniem zasady równego i sprawiedliwego dostępu do oferowanych form opieki. Obecny 

system przyznawania świadczeń pomocy materialnej jest skuteczny. Istniejący system rozpatrywania 

skarg i wniosków jest oceniany przez studentów pozytywnie. Studenci mają odpowiednie możliwości 

indywidualizacji procesu kształcenia oraz dodatkowego rozwoju swoich zainteresowań poprzez 

działalność w ramach kół naukowych. 

Jednostka uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach wymian studenckich. Uczelnia 

prowadzi dobrą politykę informacyjną w zakresie programów mobilności studenckiej. Studenci 

pozytywnie oceniają funkcjonowanie programu oraz ofertę programów stypendialnych, przygotowaną 

przez Uczelnię. 

Biuro Karier i Praktyk prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w organizowaniu praktyk i staży 

studenckich, gromadzenia i udostępniania informacji w zakresie ofert pracy, organizacji spotkań 

z potencjalnymi pracodawcami, szkoleń z umiejętności miękkich, a także utrzymywania kontaktów 

z absolwentami.  

Praca jednostek administracyjnych jest dostosowana do potrzeb studentów, którzy mają zapewniony 

publiczny dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. Studenci 

pozytywnie oceniają pracę obsługi administracyjnej.  

 

4. Zalecenia 

 

- zaleca się zbadanie funkcjonowania aktualnego systemu rozpatrywania skarg i wniosków 

i wdrożenie odpowiednich procedur zabezpieczających działanie tego systemu, warto również 

zastanowić się nam wprowadzeniem bramki mailowej lub skrzynki, za pośrednictwem której 

studenci będą mogli zgłaszać skargi, 

- sugeruje się rozpatrzenie sprawy zmiany godzin pracy dziekanatu. 

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów 

6.1 Jednostka, mając na uwadze politykę jakości, wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia, umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia i okresowy przegląd programów studiów mający na celu ich 

doskonalenie, przy uwzględnieniu:* 

6.1.1. projektowania efektów kształcenia i ich zmian oraz udziału w tym procesie interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych,* 

6.1.2 monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na wszystkich rodzajach 

zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania, 

6.1.3 weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia  

i wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,* 

6.1.4 zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, 

6.1.5. wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności 

na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia,* 

6.1.6. kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów, oraz 

prowadzonej polityki kadrowej,* 

6.1.7. wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów  

w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, 
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6.1.8. zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz środków wsparcia 

dla studentów, 

6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania jakości 

kształcenia, 

6.1.10. dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego 

wynikach 

6.2. Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

1. Ocena: w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema i trzema cyframi. 

 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) wprowadzony został w Uczelni Uchwałą Senatu z 

września 2001 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w 

Akademii Rolniczej w Lublinie. W Uchwale tej przyjęto, iż celem Systemu jest: doskonalenie planów i 

programów studiów, ocena postaw w relacji student-nauczyciel, wyrobienie poczucia 

odpowiedzialności nauczycieli i studentów za jakość zajęć dydaktycznych oraz umożliwienie 

akredytacji poszczególnych kierunków studiów na poziomie krajowym, jak również Unii 

Europejskiej. Następnie Uchwałą z kwietnia 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (z późn. zm.) Senat Uczelni określił 

strukturę Systemu, zadania Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Rad 

Programowych, wzór Ankiety dyplomanta oraz wykaz pytań i skalę ocen do ankiety oceny satysfakcji 

studenta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W lutym 2013 r. Senat UP podjął Uchwałę               

w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Lublinie, odnoszącą się do Strategii Rozwoju Uniwersytetu na lata 2013-2020, z której wynika, że          

celem wprowadzenia Systemu są w szczególności: ciągłe podnoszenie poziomu wykształcenia 

absolwentów oraz podnoszenie rangi pracy dydaktycznej zatrudnionych nauczycieli akademickich i 

specjalistów poza Uczelni. Działaniem WSZJK powinni być objęci pracownicy Uczelni, studenci, 

doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz specjaliści spoza Uniwersytetu, którzy 

uczestniczą w realizacji procesu dydaktycznego. System określa trzy obszary działania: ocenę, 

zapewnienie oraz doskonalenia jakości kształcenia. Powyższa Uchwała stanowi również o zakresie 

zadań poszczególnych organów biorących udział w działaniach na rzecz WSZJK zarówno na 

poziomie Uczelni, jak i na wydziałach. Jednym z takich ciał kolegialnych jest Uczelniana Komisja ds. 

Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia, dzieląca się na 2 Zespoły: Zespół ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, powołana Zarządzeniem Rektora 

Uczelni z kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania 

Jakością Kształcenia (z późn. zm.). Rektor Uczelni ustanowił także na okres kadencji Pełnomocnika 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, który  przewodniczy Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i 

Zarządzania Jakością Kształcenia. Senat UP zatwierdził ponadto skład m.in.: Komisji ds. Kadr, 

Komisji Oceniającej Uczelni oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej. Nadzór nad funkcjonowaniem 

Systemu w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, zaś na szczeblu Wydziału - 

Dziekan. Rektor UP w kwietniu 2013 r. zatwierdził Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia, powstałe w celu realizacji 

postanowień wynikających z Uchwały Senatu Uczelni z lutego 2013 r. zobowiązującej Rektora                               

do określenia w formie zarządzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania 

jakością kształcenia oraz rodzajów ankiet, zasad ich opracowywania, przeprowadzania i publikowania 

ich wyników.   

 
6.1.1. 

Działania podejmowane na Wydziale, w tym na wizytowanym kierunku „ogrodnictwo” uwzględniają 

udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w projektowaniu efektów kształcenia oraz 

wprowadzaniu zmian w ich treści. Efekty kształcenia dla ocenianego kierunku przyjęła Rada 

Wydziału, a następnie zatwierdził na mocy Uchwały Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Powyższe efekty opracowane zostały przez powołaną przez Dziekana komisję, w skład której 
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wchodzili przedstawiciele wszystkich jednostek Wydziału. 

Udział interesariuszy wewnętrznych (kadry dydaktycznej wizytowanego kierunku oraz studentów) w 

realizacji zadań związanych z projektowaniem programów kształcenia oraz ich modyfikacją 

zapewniony jest przede wszystkim poprzez ich udział w posiedzeniach Senatu UP, Rady Wydziału, 

Rady Programowej kierunku ogrodnictwo, a także Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Liczba przedstawicieli studentów obecnych z prawem głosu w Senacie Uczelni i Radzie Wydziału 

zgodna jest z art. 61 ust. 3 oraz art. 67 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Studenci mogą 

inicjować zmiany w projektowaniu i realizacji efektów kształcenia, a także przebiegu procesu 

dydaktycznego.  

Udział interesariuszy zewnętrznych w projektowaniu efektów kształcenia oraz doskonalenia ich treści 

opiera się na obowiązującej na Wydziale w ramach WSZJK Instrukcji współpracy Wydziału z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

Dotychczasowe zmiany efektów kształcenia dla kierunku „ogrodnictwo” wynikały z konsultacji 

programów kształcenia z interesariuszami, a także analiz Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia (WKdsJK) oraz Rady Programowej wizytowanego kierunku (która analizuje i modyfikuje 

programy kształcenia). W wyniku działań doskonalących m.in.: zmieniono kierunkowe efekty 

kształcenia, uzupełniono ich treści oraz zredukowano liczbę; zmieniono nazwę specjalności produkcja 

ogrodnicza i zielarska, zlikwidowano specjalności: ekoturytstyka oraz ochrona roślin i środowiska 

przyrodniczego, a także utworzono nowe specjalności tj. warzywnictwo i rośliny przyprawowe, 

sadownictwo i szkółkarstwo, rośliny ozdobne i tereny zieleni, doradztwo w ogrodnictwie.  

Informacje uzyskane podczas wizytacji świadczą o formułowaniu opinii na temat planu i programu 

kształcenia na kierunku, zarówno przez członków Samorządu Studentów, jak i przedstawicieli 

interesariuszy zewnętrznych. Wspólne działania z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego na kierunku polegają ponadto na bieżącej współpracy w zakresie realizacji praktyk, 

staży zawodowych, pozyskiwaniu doświadczeń i informacji (również w formie ankietyzacji 

pracodawców). Współpraca z gospodarstwami ogrodniczymi umożliwia też warunki do realizacji 

badań wykorzystywanych w pracach dyplomowych oraz wyjazdów terenowych studentów. Wszystkie 

te działania  mają na celu dostosowania kompetencji  absolwenta do aktualnego rynku pracy. Na 

Wydziale odbywają się organizowane przez władze dziekańskie spotkania studentów z 

przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jako potencjalnymi pracodawcami (m.in. 

firmy: Agronom Berries, PROCAM, Ogrodnik, grupa producencka Stryjno-Sad). Przykładem 

współpracy jest też konferencja n.t. Doskonalenia programu  kształcenia i planu studiów na kierunku 

ogrodnictwo, podczas której zaprezentowano program studiów, efekty kształcenia i sylwetkę 

absolwenta kierunku, działalność Studenckich Kół Naukowych, a także przedstawiono możliwość 

uczestnictwa studentów i pracowników w programach wymiany międzynarodowej i krajowej. 

Prelegentami byli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy m.in. przedstawili m.in. 

oczekiwania co do umiejętności absolwentów, ale również studenci formułujący uwagi w zakresie 

programu kształcenia.  

przeprowadzona wizytacja, spotkania z władzami wydziału, kadrą  i studentami, przegląd 

dokumentacji   pozwalają uznać, iż udział interesariuszy wewnętrznych i wewnętrznych                                

w projektowaniu efektów kształcenia na kierunku „ogrodnictwo” jest zapewniony.  

 

6.1.2.  

Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na kierunku „ogrodnictwo”  

realizowane jest w sposób ciągły, na wszystkich etapach kształcenia poprzez stosowanie narzędzi w 

zakresie monitorowania, ocenę i doskonalenie jakości kształcenia oraz analizę procesów 

funkcjonujących w obszarze kształcenia. Odbywa się m.in. poprzez okresowe przeglądy programów 

kształcenia oraz dokumentacji toku studiów (m.in. analizę sylabusów), analizę zagadnień 

egzaminacyjnych oraz prac dyplomowych pod kątem ich zgodności merytorycznej z kierunkiem 

studiów i dorobkiem naukowym opiekunów, a także współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w 

zakresie tworzenia i zmian w programach kształcenia, staży i praktyk zawodowych (praktykodawcy na 

bieżąco oceniają wiedzę i umiejętności praktyczne studentów), hospitacje zajęć dydaktycznych 

(których celem jest  ocena: zgodności tematyki zajęć z sylabusem i założonymi efektami kształcenia, 

merytorycznego poziomu przekazywanej wiedzy,  stosowania metod aktywizacji uczestników procesu 

dydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia).  
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Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich wymaganych planem studiów egzaminów, 

uzyskanie zaliczeń, a także przygotowanie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnego wyniku 

egzaminu dyplomowego. Odpowiedni dobór form zajęć dydaktycznych – wykłady, ćwiczenia 

audytoryjne, terenowe oraz praktyka zawodowa, umożliwiać ma studentom osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia. Studenci wizytowanego kierunku poszerzają uzyskane efekty kształcenia również 

poprzez aktywny udział w studenckich Kołach Naukowych.  

Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia odbywa się na podstawie analizy 

sylabusów, wyników etapowych prac zaliczeniowych, egzaminów, hospitacji prowadzonych zajęć 

dydaktycznych,  prac dyplomowych.   

Rada programowa kierunku oraz WKdsJK dokonuje przeglądu sylabusów, w następstwie czego 

dokonywana jest ich korekta. W celu prawidłowego sporządzania sylabusów organizowane są 

spotkania z pracownikami Wydziału, w którym uczestniczą przewodniczący Rad programowych 

kierunków prowadzonych na WOiAK, w tym Rada Programowa kierunku ogrodnictwo.  

Rada programowa wizytowanego kierunku dokonuje również co roku analizy i weryfikacji 

pytań egzaminacyjnych, a także analizy zdawalności egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. W 

przypadkach nieuzyskania w pierwszym terminie egzaminów i zaliczeń zakładanych efektów 

kształcenia przez 30% studentów, osoby odpowiedzialne za moduł analizują przyczyny, a 

następnie wprowadzają proces naprawczy. Co roku dokonywana jest też dla wszystkich poziomów 

i form kształcenia analiza średniej ocen ze studiów uzyskanych przez absolwentów. Na skutek 

powyższej analizy zalecono: „podniesienie jakości kształcenia studentów na studiach I stopnia na 

kierunku ogrodnictwo, realizację większej liczby zajęć terenowych oraz zwrócenie większej uwagi na 

przygotowanie studentów kierunku ogrodnictwo do egzaminu dyplomowego”.  

 Na Wydziale w ramach procedur WSZJK obowiązuje Instrukcja oceny jakości prac dyplomowych. 

Analizuje się jakość losowo wybranych prac dyplomowych (z której sporządza się Protokół oceny 

jakości prac dyplomowych) oraz przebieg inżynierskich i magisterskich egzaminów dyplomowych 

(m.in. wyniki egzaminów dyplomowych i oceny w dyplomie ukończenia studiów). Rada programowa 

dokonała korekty wymogów i zasad pisania prac dyplomowych. Przykładowo zostały opracowane 

dokładne wytyczne dotyczące wykonania projektów technologii produkcji roślin ogrodniczych w 

ramach prac inżynierskich na wizytowanym kierunku studiów. W celu zapewnienia wysokiej jakości 

prac dyplomowych zalecono zwrócenie większej uwagi na odpowiedni dobór opiekunów oraz 

recenzentów prac. Propozycje zmian w procesie kształcenia opiniuje WKdsJK oraz Rada Wydziału. 

W programie kształcenia uwzględniana jest ocena zajęć dydaktycznych sformułowana w ankietach 

studenckich oraz ocena studiów przez dyplomantów. Studenci ponadto wypełniają wydziałową 

ankietę oceniającą program kształcenia, w której w formie pytań otwartych formułują ocenę 

programu, jak również sugerują zmiany. W Uczelni prowadzona jest też co roku przez Zakład 

Szkolenia Praktycznego ocena Zawodowych Praktyk Studenckich dokonywana w formie ankiety 

przez studentów po ustnym zaliczeniu praktyki. Powyższa ankieta zawiera pytania obejmujące część 

ogólną oceny praktyki zawodowej oraz program praktyki zawodowej i jej podsumowanie. Proces 

uzyskiwania przez studentów efektów kształcenia podczas praktyk realizowany jest też poprzez 

kontrolę studenta w miejscu praktyki, która dokonywana jest przez wydziałowego koordynatora 

praktyk wspólnie z nauczycielem akademickim oceniającym merytoryczne aspekty praktyki. Z 

kontroli sporządzane są indywidualne sprawozdania dla każdego ze studentów. 

Monitorowanie obejmuje też odpowiedni dobór kadry zaangażowanej w proces kształcenia na 

kierunku „ogrodnictwo”. Obsadę personalną przedmiotów opiniuje pod kątem dorobku naukowego 

Rada Programowa kierunku, a zatwierdza na cały rok akademicki Rada Wydziału. 

Doskonaleniu prowadzenia zajęć i przestrzegania właściwych reguł oceniania służą także prowadzone 

hospitacje, szczególnie pod względem doboru metod form weryfikacji efektów kształcenia i ich 

zgodności z sylabusami. Monitorowanie stopnia osiągniętych efektów przeprowadza się ponadto na 

podstawie analizy ankiet studenckich, praktyk i dyplomanta (min. w ankiecie dyplomanta zawarte są 

pytania o zgodność tematyki praktyki z realizowanym kierunkiem studiów oraz o ocenę stopnia opieki 

ze strony promotora pracy dyplomowej), ponadto na podstawie informacji uzyskanych od 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Roczna ocena realizacji efektów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach prowadzonych w Jednostce, w tym na kierunku „ogrodnictwo”  

przedstawiona jest w formie raportu z rekomendacjami na posiedzeniach Rady Wydziału.  
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6.1.3. 

Kierunek „ogrodnictwo” objęty jest systemem weryfikacji efektów kształcenia dokonywanej na 

podstawie ogólnouczelnianych aktów normatywnych oraz uchwał organów kolegialnych Wydziału, w 

tym dotyczących procedur stosowanych w ramach WSZJK. Zasady osiąganych przez studentów 

efektów kształcenia określone są m.in. w Regulaminie studiów, Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu ze 

stycznia 2015 r. w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz 

zasad weryfikacji efektów kształcenia , a także w wynikających z obowiązujących procedur i instrukcji 

wydziałowego WSZJK tj.: Weryfikacja efektów kształcenia oraz Instrukcja praktyk i programowej. Na 

Wydziale  sformułowane również zostały dokumenty dotyczące studenckich praktyk zawodowych 

zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W dokumentach tych podane są 

informacje na temat stosowanego systemu oceny.  

Weryfikacja w czasie semestru odbywa się w formie sprawdzianów pisemnych, zaliczeń 

praktycznych, referatów, prezentacji, obejmuje ponadto zaliczenie studenckich praktyk zawodowych 

oraz efekty uzyskane w procesie dyplomowania. Końcową formą weryfikacji modułowych efektów 

kształcenia jest zaliczenie modułu lub egzamin.  

Zgodnie z instrukcją Weryfikacja efektów kształcenia, sposoby weryfikacji założonych efektów 

kształcenia określone są w opisach przedmiotów. O formie egzaminu oraz sposobie zaliczenia 

prowadzący ma obowiązek poinformować studentów w trakcie pierwszych zajęć z modułu.  Określone 

w sylabusach dla kierunku „ogrodnictwo” efekty kształcenia oraz treści programowe poszczególnych 

przedmiotów, podlegają weryfikacji przez Radę Programową kierunku. Wszyscy nauczyciele 

akademiccy zobowiązani są do bieżącej analizy osiąganych efektów kształcenia (podczas trwania 

zajęć z przedmiotu oraz po ich zakończeniu). 

Zakładane efekty kształcenia z punktu widzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskane podczas praktyk zawodowych weryfikowane są na podstawie prowadzonych przez 

studentów dzienników praktyk, ale też egzaminu z praktyki. Treść sprawozdań zawartych w 

dziennikach praktyk potwierdzana jest przez zakładowego opiekuna praktyki i stanowi podstawę do 

uzyskania zaliczenia. Po zakończeniu praktyk odbywa się egzamin ustny przed powołaną przez 

Dziekana 3-osobową Komisją do przeprowadzenia egzaminu z praktyk zawodowych Wydziału. Po 

egzaminie studenci wypełniają ankietę oceniającą przebieg i warunki praktyki, co stanowi podstawę 

do sporządzenia rocznego raportu. Zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych do realizacji                    

w planie studiów w danym semestrze jest warunkiem zaliczenia tego semestru.  

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia na etapie procesu dyplomowania obejmuje prace 

dyplomową oraz egzamin dyplomowy. Poddawana weryfikacji jest tematyka prac dyplomowych, a po 

złożeniu pracy dyplomowej student przystępuje do egzaminu dyplomowego, który jest egzaminem 

ustnym i odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją. 

Efekty kształcenia osiągane przez studenta w ramach realizowanej pracy dyplomowej podlegają 

sprawdzeniu i ocenie w trakcie jej recenzowania przez opiekuna i recenzenta, a także weryfikacji w 

postępowaniu antyplagiatowym (w oparciu o procedurę ogólnouczelnianą wynikającą z  Zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu z dnia grudnia 2015 r., w myśl którego weryfikacji podlega każda praca 

dyplomowa). Regulamin ten stosowany jest w Uczelni od stycznia 2016 r. Z informacji otrzymanych 

w trakcie wizytacji wynika, że dotychczas na kierunku „ogrodnictwo” nie stwierdzono żadnych 

przypadków przekroczenia dopuszczalnego limitu nieuprawnionych zapożyczeń. 

Dokumentację systemu weryfikacji efektów kształcenia stanowią sprawozdania oraz zbiorczy system 

weryfikacji obowiązujący na Wydziale, a tym samym na wizytowanym kierunku „ogrodnictwo”. 

 

6.1.4. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Uczelni przyjął w maju 2015 r. Uchwałę w sprawie zasad, 

warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz powoływania i sposobu działania komisji 

weryfikujących efekty uczenia się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wykonanie powyższej 

Uchwały powierzono dziekanom wydziałów. W toku oceny ustalono, iż dotychczas na kierunku 

„ogrodnictwo” brak było kandydatów zainteresowanych potwierdzaniem efektów uczenia się 

uzyskanych poza systemem studiów. Zauważa się, że tematyka potwierdzania efektów uczenia się nie 

została dotychczas w Uczelni objęta działaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia.  
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6.1.5.  

Obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów prowadzony jest przez Biuro Praktyk i 

Karier Studenckich (jednostka ogólnouczelniana), na podstawie danych kontaktowych, dostarczonych 

przez dziekanaty poszczególnych Wydziałów. Biuro zgromadziło dane adresowe absolwentów 

kierunków prowadzonych w Uczelni od 2010 r. Ankieta absolwenta prowadzona była w formie 

elektronicznej w systemie Bazus, którego, jak poinformowano Zespół Oceniający działanie jest 

nieprawidłowe w związku z czym informacje zawarte w ankietach nie zostały właściwie 

przetworzone. W trakcie oceny nie przedstawiono zatem monitoringu losów zawodowych 

absolwentów kierunku „ogrodnictwo”. Uczelnia współpracowała w latach 2012-2015 z 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, który pełnił rolę partnera wiodącego przy realizacji 

projektu „Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb 

gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”. Celem powyższego projektu było 

opracowanie serwisu internetowego umożliwiającego współpracę uczelni z absolwentami oraz badanie 

ich losów zawodowych. Portal ten aktywowany będzie po zainstalowaniu nowej wersji systemu 

Bazus, a ma to nastąpić w najbliższym czasie.  
Podsumowując, dotychczas brak jest wprawdzie wyników monitoringu losów zawodowych 

absolwentów będących podstawą oceny rynkowej przydatności efektów kształcenia i ich 

doskonalenia, podjęte zostały jednak działania, aby ten stan rzeczy zmienić. Z informacji uzyskanych 

w trakcie oceny wynika, że większość absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na 

studiach drugiego stopnia. 

Należy nadmienić, ze pracownicy Biura Praktyk i Karier Studenckich wspólnie z przedstawicielami 

banków, firm i korporacji gospodarczych prowadzą warsztaty szkoleniowe przygotowujące studentów 

do poszukiwania i podejmowania pracy, dwukrotnie brali oni również udział w targach pracy 

organizowanych przez Miejski i Wojewódzki Urząd Pracy prezentując tam działalność Uniwersytetu 

Przyrodniczego oraz Biura na rynku pracy. BPiKS jest ponadto członkiem Klubu Pracodawców 

funkcjonującego pod auspicjami Miejskiego Urzędu Pracy, w którym podczas spotkań przedstawicieli 

firm zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego oraz instytucji rynku pracy wymieniane są  

doświadczenia w zakresie funkcjonowania rynku pracy oraz rozwiązywania problemów związanych z 

zatrudnieniem i bezrobociem.  

Oceny systemu informacyjnego w Uczelni realizowana jest poprzez analizę ankiet dyplomantów 

zawierających pytania o obieg informacji w Uczelni oraz dostęp do literatury i bazy danych. Na 

podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że aspekty te dyplomanci ocenili na poziomie średnim 

(od ok. 40 do 60%). 

Kontakty z absolwentami wizytowanego kierunku podtrzymywane są poprzez działalność 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie. Absolwenci kierunku często są tzw. 

interesariuszami zewnętrznymi mającymi wpływ na doskonalenie programu kształcenia. 
 

6.1.6.  

Działający w Uczelni, i na Wydziale wewnętrzny system zapewniana jakości kształcenia obejmuje 

ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces dydaktyczny.  Ocena kadry prowadzącej oraz 

wspierającej proces kształcenia odbywa się m.in. poprzez realizację wytycznych określonych w 

obowiązującej Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia,  zawierającej min. instrukcje zapewnienia 

jakości kadry dydaktycznej, przeprowadzania hospitacji (w tym arkusz hospitacyjny) i ankietyzacji. 

Cele określone w powyższych wytycznych realizowane są poprzez stosowanie instrumentów, tj.: 

ankieta oceny satysfakcji studenta (wypełniana drogą elektroniczną, brak w niej jednak możliwości 

formułowania odpowiedzi na pytania otwarte), ankieta pracownika inżynieryjno-technicznego i 

naukowo-technicznego, ankieta dyplomanta (wypełniana po zaliczeniu ostatniego semestru studiów, 

przed obroną pracy dyplomowej w momencie składania dokumentów związanych z przygotowaniami 

do złożenia egzaminu dyplomowego i karty obiegowej), hospitacje zajęć dydaktycznych oraz ocena 

okresowa nauczycieli akademickich.  

Ankietyzację elektroniczną przeprowadza się z zachowaniem anonimowo i poufnie, a także z 

zachowaniem zasady dobrowolności. Ocena pracowników wspierających proces kształcenia 

uczestniczących w procesie kształcenia (zajęcia dydaktyczne, przygotowanie do pracy dyplomowej). 

dokonywana jest za pomocą wymienionych wyżej ankiet pracownika inżynieryjno-technicznego i 

naukowo-technicznego. Badaniem poprzez ankietę dyplomanta objęta jest także ocena zadowolenia 
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studentów z obsługi administracyjnej pełnionej przez Dziekanat, Bibliotekę Główną oraz inne działy 

wspomagające proces kształcenia. Badania są anonimowe i mają być pomocne w ocenie pracy 

administracji celem poprawy jakości obsługi studentów. Z analizy ankiet oceniających kadrę 

wspierającą proces kształcenia wynika, że absolwenci najwięcej ocen bardzo dobrych wystawili 

pracownikom dziekanatu, Biblioteki Głównej oraz Działu Spraw Socjalnych, natomiast zdecydowanie 

niżej oceniono pracę Biura Wymiany Międzynarodowej (ERASMUS). 

Po przeprowadzonej ankietyzacji WKdsJK formułuje wnioski w postaci raportów włączanych do 

rocznego sprawozdania z działania WSZJK na Wydziale, omawianych na posiedzeniu Rady 

Wydziału. Raporty z ankietyzacji elektronicznej opracowuje uczelniany Dział Organizacji Studiów i  

przekazywane są one następnie m.in. Dziekanowi Wydziału. W przypadku nauczycieli niżej przez 

studentów ocenionych analizuje się przyczyny oraz prowadzi rozmowy mające na celu zwiększenie u 

tych osób zaangażowania w pracę dydaktyczną. Na kierunku „ogrodnictwo” dotychczas nie było 

jednak takich sytuacji. 
Hospitacje zajęć dydaktycznych na wizytowanym kierunku prowadzone są zgodnie z Instrukcją 

przeprowadzania hospitacji  zawartą w  Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia i obejmują 

wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Dzielą się na hospitacje planowe 

(prowadzane przez kierowników jednostek na podstawie ramowych harmonogramów hospitacji 

zatwierdzanych przez Dziekana na dany rok akademicki) oraz pozaplanowe (przeprowadzane przez 

Dziekana - są niezapowiedziane i wynikają z doraźnej potrzeby, pełnią również funkcję profilaktyczną 

i rozpoznawczą). Z hospitacji kierownicy jednostek sporządzają raz w roku sprawozdania (do 15 

października za poprzedni rok akademicki), które przekazywane są Dziekanowi. Osoby hospitowane 

zapoznawane są z wnioskami wynikającymi z hospitacji, a ponadto zobowiązane uwzględnić 

powyższe wnioski podczas planowania i prowadzenia przez siebie zajęć. Na podstawie wyników 

prowadzonych hospitacji okazanych podczas wizytacji można stwierdzić, że wyniki hospitacji były 

pozytywne, a prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia umożliwiają osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia. 

Ocena okresowa nauczycieli akademickich prowadzona jest w Uczelni w oparciu o Uchwałę Senatu 

UP z maja 2013 r., zgodnie z wymaganiami art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ocena 

uwzględnia dorobek naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny i odbywa się z pomocą 

zatwierdzonego przez Senat Uczelni Arkusza Oceny Okresowej. Podczas oceny okresowej nauczycieli 

akademickich uwzględniane są wyniki ankiety studenckiej i hospitacji. Arkusze brane są również pod 

uwagę w systemie motywacyjnym kadry.     

Zarówno indywidualne wyniki ankiet, wyniki hospitacji, jak i nowe osiągnięcia naukowe, dane na 

temat szkoleń, promotorstwa prac oraz wyniki oceny okresowej zamieszczane są w Karcie 

Nauczyciela Akademickiego, do której dostęp mają: zainteresowany nauczyciel akademicki,  Dziekan, 

członkowie WKdsJK, oraz przewodniczący Rady Programowej i kierownik jednostki. Karta 

Nauczyciela Akademickiego jest dokumentem umożliwiającym prowadzenie bieżącej weryfikacji 

dorobku naukowego i kwalifikacji nauczycieli akademickich związanych z prowadzonym 

przedmiotem. Wprowadzona została Instrukcją zapewnienia jakości kadry dydaktycznej UP                             

w Lublinie stanowiącą załącznik do Wydziałowej Księgi Jakości. W raportach WKdsJK zamieszczane 

są informacje odnoszące się do analizy danych zawartych w tych dokumentach. 

Elementem motywacyjnym stosowanym w Uczelni w ramach polityki kadrowej są przyznawane 

nauczycielom akademickim przez Rektora nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i 

organizacyjną. Władze Uczelni i Wydziału umożliwiają podnoszenie kompetencji pracowników 

naukowo-dydaktycznych kierunku „ogrodnictwo” poprzez udział kadry dydaktycznej Wydziału w 

stażach naukowych i szkoleniach oraz w konferencjach naukowych i zagranicznych. Polityka kadrowa 

realizowana w Jednostce zawarta jest w Strategii Rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu na lata 2013-2020, która za cele przyjmuje m.in.: wsparcie organizacyjne pracowników w 

procesie uzyskiwania stopni i tytułów naukowych na Wydziale i w innych jednostkach naukowych, 

tworzenie i wspieranie sprawnych katedr i zespołów naukowo-badawczych, rozwój i doskonalenie 

kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału z wykorzystaniem nowoczesnych metod i 

narzędzi kształcenia studentów, a także zachęcanie i wspieranie wyjazdów młodych pracowników 

naukowych na staże krajowe i zagraniczne oraz sympozja i konferencje naukowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę można przyjąć, że WSZJK obejmuje prowadzoną na Wydziale politykę 

kadrową, m.in. poprzez działania w zakresie oceny okresowej z uwzględnieniem wyników hospitacji i 
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opinii wyrażonych przez studentów w procesie ankietyzacji. Podejmowane działania sprzyjają 

podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz zapewniają warunki rozwoju naukowego i 

dydaktycznego.  

 

6.1.7. 

Na Wydziale poprzez ankietyzację bada się opinie studentów oraz absolwentów (bezpośrednio po 

ukończeniu studiów) dotyczące nauczycieli akademickich. Wyniki ankiet studenckich zawierających 

ocenę kadry prowadzącej i kadry wspierającej proces kształcenia poddawane są na kierunku 

„ogrodnictwo” analizie i weryfikacji, a następnie uwzględniane są w działaniach projakościowych. 

Ankietyzację studentów prowadzi się drogą elektroniczną po zakończeniu każdego semestru, a ocenie 

podlegają wykłady i ćwiczenia (w tym również zajęcia z języków obcych oraz z wychowania 

fizycznego). Każdy ankietowany nauczyciel akademicki ma dostęp do wyników ankiet dotyczących 

oceny prowadzonych przez siebie zajęć bezpośrednio po zakończeniu ankietyzacji.  

Zgodnie z Instrukcją przeprowadzania ankietyzacji wyniki ankiet przekazywane są przez Dziekana 

kierownikowi jednostki i WKdsJK. W przypadku sformułowanych przez studentów uwag krytycznych 

do procesu realizacji przedmiotów dokonywana jest przez kierownika jednostki analiza przyczyn oraz 

prowadzone rozmowy mające na celu zwiększenie zaangażowania nauczycieli akademickich w pracę 

dydaktyczną. Wyniki podjętych działań naprawczych przekazywane są Dziekanowi, a następnie 

WKdsJK. Ocena kadry akademickiej dokonywana jest też za pomocą tzw. ankiety dyplomanta, za 

pomocą której absolwent dokonuje oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu. 

Analizy ankiet na kierunku „ogrodnictwo” wskazują, że studenci i dyplomanci w większości 

pozytywnie oceniają nauczycieli akademickich oraz realizowany przez nich proces kształcenia. W 

ankiecie satysfakcji studenta najwyżej oceniono terminowość, punktualność i efektywność 

wykorzystania czasu. W ankiecie dyplomanta wysoko oceniona została współpraca z opiekunem w 

trakcie przygotowywania pracy dyplomowej  na poziomie studiów I i II stopnia (ok. 80 % na studiach 

stacjonarnych i ok. 60 % na studiach niestacjonarnych), trochę niżej postawę i stosunek nauczycieli 

akademickich do studentów (ok. 60 %). Wyniki ankiet umożliwiają ocenę dyscypliny i przygotowania 

do zajęć kadry dydaktycznej, pozwalają też ocenić prawidłowość procesu dydaktycznego. Wynikająca 

z ankietyzacji ocena studentów zamieszczania jest w Karcie Nauczyciela i uwzględniana podczas 

obsady zajęć dydaktycznych oraz w okresowej ocenie kadry naukowo-dydaktycznej przeprowadzanej 

zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz procedurami uczelnianymi i wydziałowymi.  

Kwestiom jakości kadry dydaktycznej poświęca się na Wydziale dużą uwagę, o czym świadczą roczne 

sprawozdania podsumowujące. Wnioski z badań stanowią podstawę do samooceny i weryfikacji 

działań nauczycieli oraz ważny element polityki zapewnienia jakości kadry dydaktycznej. Wpływają 

one ponadto na ocenę okresową nauczyciela – wyniki odnoszące się do poszczególnych nauczycieli 

akademickich stanowią składową okresowej oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności 

dydaktycznej. 

Raport z ankietyzacji stanowi część składową rocznego sprawozdania z działania Systemu 

opracowanego przez WKdsJK, omawianego na posiedzeniu Rady Wydziału i następnie 

przekazywanego Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki.  

 

6.1.8. 

Jednym z elementów zapewniania jakości kształcenia na kierunku „ogrodnictwo” jest ocena 

infrastruktury dydaktycznej, naukowej oraz wsparcie materialne studentów. W Uczelni stosowana jest 

procedura pn. Zasoby wsparcia materialnego i naukowo – dydaktycznego dla studentów i doktorantów 

stanowiąca Załącznik do Zarządzenia Rektora z kwietnia 2013 r.,  obejmująca działania związane z 

przyznaniem studentom pomocy materialnej oraz zakwaterowania w domach studenckich, a także 

zapewnieniem „warunków pozwalających na rozwój zainteresowań studenta, wypoczynek i czynne 

uczestnictwo w życiu społecznym”. Określone w procedurze wytyczne porządkują kwestie dotyczące 

odpowiedzialności i sposobów postępowania oraz określają wskaźniki docelowe w ramach 

poszczególnych obszarów badawczych. Na Wydziale obowiązuje ponadto instrukcja pn. Ocena bazy 

materialnej i dydaktycznej, której stosowanie ma na celu utrzymanie bazy lokalowej oraz naukowo – 

dydaktycznej pozwalającej na sprawną realizację procesu dydaktycznego. Nadzór nad utrzymaniem i 

oceną bazy pełni kierownik jednostki, który zgłasza stwierdzone braki do Dziekana. Kierownicy 

jednostek sporządzają w terminie do dnia 15 października protokoły o jakości bazy materialnej i 
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dydaktycznej i przekazuje informacje Radzie Programowej oraz WKdsJK. Rada programowa kierunku 

składa również zapotrzebowanie do kierowników jednostek o uzupełnienie księgozbioru. 

Sprawozdanie z oceny bazy materialnej i dydaktycznej WOiAK stanowi załącznik do rocznego 

raportu z działań WKdsJK związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w Jednostce. Pytania 

dotyczące oceny dostępu do literatury i bazy danych, bazy dydaktycznej, warunków socjalno-

bytowych w czasie studiów, czy warunków umożliwiających rozwój kulturalny i sportowy znajdują 

się w ankiecie dyplomanta. Warunki socjalno-bytowe oraz umożliwiające rozwój kulturalny, sportowy 

i intelektualny zdecydowana większość dyplomantów kierunku oceniła wysoko. Od roku 2014/2015 

zdecydowanie lepiej jest też oceniana możliwość dostępu do literatury i bazy danych w Uczelni oraz 

obsługa Biblioteki Głównej UP (będącej Regionalnym Ośrodkiem Rolniczej Informacji Naukowej). 

Zauważono jednak konieczność modernizacji bazy doświadczalnej i pracowni terenowych w 

Gospodarstwie Doświadczalnym w Felinie. Z informacji uzyskanych w toku oceny wynika, że 

pozostałe wyposażenie Wydziału, na podstawie sporządzanych analiz, jest w miarę możliwości 

finansowych modernizowane i unowocześniane. Analiza powyższych ankiet uwzględniona została w 

raporcie z działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia stanowiącym załącznik do 

rocznego sprawozdania z działalności WKdsJK.  

Podniesieniu stopnia realizowanych efektów kształcenia przez studentów wizytowanego kierunku 

służą funkcjonujące na Wydziale i wspierane przez Dziekana Studenckie Koła Naukowe, m.in. tj.:  

Ekologów, Menedżerów Ogrodnictwa, Ogrodników, Ochrony Roślin „SKOR”, Fizjologii 

Eksperymentalnej Roślin, oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe „Planta Medica” 

W Uczelni działają programy wspierające wymianę studentów z zagranicznymi oraz krajowymi 

ośrodkami akademickimi (Erasmus + i MostAR), oferowany jest ponadto stały dostęp do pomocy 

psychologicznej. Z analiz ujętych w raportach podsumowujących działanie Systemu wynika, że do 

form zróżnicowanej pomocy materialnej (stypendia o różnym charakterze oraz zapomogi) 

przedstawiciele studentów nie wnosili uwag, natomiast zdecydowanie niżej studenci ocenili, również 

podczas wizytacji, działalność Biura Wymiany Międzynarodowej (ERASMUS). 

 
6.1.9. 

W jednostce prowadzącej kierunek „ogrodnictwo” gromadzone są, analizowane oraz dokumentowane 

działania realizowane w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Funkcjonujący WSZJK obejmuje 

zbiór procedur, do których przypisano instrukcje i procedury stanowiące załączniki do obowiązującej 

w Jednostce Wydziałowej Księdze Jakości. Na Wydziale obowiązuje Instrukcja gromadzenia i 

udostępniania informacji o jakości kształcenia. WKdsJK opracowuje harmonogramy działań w 

zakresie doskonalenia jakości kształcenia na rok na każdy rok akademicki obejmujący przewidziane 

na każdy miesiąc zdania, do których przyporządkowano podmiot wykonujący lub odpowiedzialny za 

realizację wskazanych zadań oraz określono termin ich wykonania. Harmonogram ten obejmuje 

działania realizowane  w ramach WSZJK m.in.: zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału i 

wywieszenie na tablicach przed dziekanatem rozkładów zajęć dydaktycznych (na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem roku akademickiego), weryfikację dorobku nauczycieli akademickich w celu 

przypisania ich do minimum kadrowych poszczególnych kierunków studiów; konsultacje z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym dla kierunku i każdego poziomu studiów; analizę protokołów z 

konsultacji z podmiotami zewnętrznymi i przekazanie zaleceń Radzie Programowej kierunku 

ogrodnictwo; aktualizację opisu modułów realizowanych w semestrze zimowym i przekazanie go do 

Rady Programowej kierunku w celu umieszczenia w Karcie Kierunku; zamieszczanie na stronie 

internetowej Wydziału i na tablicach  przed dziekanatem rozkładów zajęć dydaktycznych; 

przeprowadzenie ankietyzacji studenckiej, dyplomantów, przekazanie ankiet do WKdsJK; 

sporządzenie notatki do WKdsJK o uzyskanych efektach kształcenia w sytuacjach newralgicznych 

oraz raportów z wynikami ankiet studenckich i przekazanie ich Dziekanowi; opracowanie 

sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji za ubiegły rok akademicki; aktualizację danych w 

Kartach Nauczyciela;  sporządzenie protokołu o jakości bazy dydaktycznej i materialnej oraz 

przekazanie go Radzie Programowej; analizę i zatwierdzenie rocznego raportu WKdsJK, przyjęcie 

rekomendacji w celu doskonalenia efektów kształcenia i/lub programu studiów, oraz przekazanie 

raportu WKdsJk do nadzorującej i oceniającej jakość kształcenia w UP Uczelnianej Komisji ds. 

Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia (UKdsDiZJK); weryfikację zasad i procedur 

doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i opracowanie propozycji zmian oraz zgłoszenie ich do 



 
 

34 
 

zatwierdzenia Dziekanowi i Radzie Wydziału;  przedstawienie na posiedzeniu Senatu Uczelni raportu 

z działalności UKdsDiZJK oraz efektów funkcjonowania w Uczelni WSZJK. Działania związane z 

monitorowaniem jakości kształcenia są na bieżąco weryfikowane na podstawie sporządzanych przez 

m.in. Dziekana, WKdsJK, kierowników jednostek sprawozdań/ raportów cząstkowych, w których 

następstwie modyfikuje się działania dotyczące procesu jakości kształcenia na kierunku 

„ogrodnictwo”.  

Na Wydziale obowiązuje Instrukcja okresowej weryfikacji instrukcji, zgodnie z którą propozycję 

zmian w zasadach zapewnienia jakości kształcenia może zgłosić każdy student, pracownik oraz inne 

osoby z otoczenia społeczno–gospodarczego. Propozycje zmian w zasadach i procedurach 

doskonalenia jakości procesu dydaktycznego powinny zawierać: opis i uzasadnienie proponowanej 

zmiany oraz przewidywane korzyści z jej wprowadzenia. Propozycje zmian zgłaszane są w formie 

pisemnej za pośrednictwem Dziekana do Rady Programowej kierunku lub WKdsJK, która po 

przeanalizowaniu przekazuje je na posiedzenie Rady Wydziału.  

Materiały potwierdzające weryfikację efektów kształcenia (kolokwia, egzaminy, prace pisemne) 

gromadzone i archiwizowane są przez nauczycieli akademickich odpowiadających za weryfikację 

efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu. Opracowania wydziałowe, analizy ankiet, Karty 

oceny, raporty przechowywane są w Dziekanacie lub w jednostkach organizacyjnych i uwzględniane 

są w rocznym raporcie dotyczącym jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale. Raport z 

wykonania zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia oraz z oceny stanu jakości 

kształcenia na Wydziale opracowuje za każdy rok akademicki WKdsJK. Raport ten udostępniany jest 

Dziekanowi, a po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału do 30 listopada każdego roku akademickiego 

przekazywany jest UKdsDiZJK. 

Działania podejmowane na wizytowanym kierunku w celu gromadzenia i analizy przedsięwzięć 

projakościowych są prowadzone i doskonalone, można zatem uznać, że rola WSZJK jest w tym 

zakresie została spełniona. 

 

6.1.10. 

Działający na WOiAK wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zawiera procedury 

dotyczące udostępniania dokumentacji dotyczącej zapewnienia jakości kształcenia. W Jednostce 

stosowana jest Instrukcja gromadzenia i udostępniania informacji o jakości kształcenia. Studenci 

otrzymują niezbędne informacje o procesie kształcenia na pierwszych zajęciach. Programy 

kształcenia, skrócone opisy modułów, kierunkowe efekty kształcenia, plany studiów, rozkład zajęć 

dydaktycznych, ogólny opis kierunku, opis  sylwetki absolwenta, informacje dotyczące egzaminu 

dyplomowego (m.in. zasady  pisania prac dyplomowych, wzory stron tytułowych, pytania 

egzaminacyjne), oraz inne konieczne informacje dotyczące procesu kształcenia i organizacji toku 

studiów na kierunku „ogrodnictwo” przechowywane są w wersji elektronicznej w  Karcie Kierunku, 

dostępne są na stronie internetowej Wydziału, a ponadto w wersji  papierowej w Dziekanacie 

WOiAK. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny na moduł zobowiązany jest wprowadzić opisu 

modułów do Karty Kierunku, a zmiany w nim powinny być wprowadzone nie później niż na tydzień 

przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu. Wizytowana jednostka stosuje system informatyczny 

do obsługi dydaktyki (Wirtualny Dziekanat). Informacje związane z procesem kształcenia znajdują się 

również na tablicach ogłoszeń przy Dziekanacie i katedrach.  

Na stronie znajduje się Strategia Rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na lata 

2013-2020, a wydziałowej zakładce ‘jakość kształcenia’ zamieszczone zostały informacje systemem 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, tj. skład WKdsJK oraz pozostałych 

Komisji działających na Wydziale, Uchwały oraz Instrukcje WSZJK, raporty  z wykonania zadań 

związanych z doskonaleniem jakości kształcenia, harmonogramy działań w zakresie jakości 

kształcenia, zasady działania systemu antyplagiatowego, a także zewnętrzne i wewnętrzne akty 

normatywne.     

Oceny systemu informacyjnego w Uczelni realizowana jest poprzez analizę ankiet dyplomantów, 

która jest wypełniania w okresie poprzedzającym przystąpienie do egzaminu dyplomowego,  

zawierających pytania o obieg informacji w Uczelni oraz dostęp do literatury i bazy danych. Na 

podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że aspekty te dyplomanci ocenili na poziomie średnim 

(od ok. 40 do 60%). Wyniki ankiet prezentowane są na posiedzeniu Rady Wydziału. Roczne raporty 

podsumowujące wykonanie zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia oraz ocena stanu 

http://wnzck.sggw.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/system-zapewnienia-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia/
http://wnzck.sggw.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/system-zapewnienia-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia/
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jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dostępne są na stronie 

internetowej Jednostki. 

W opinii Zespołu oceniającego dostęp do informacji o funkcjonowaniu WSZJK, programie i procesie 

kształcenia oraz jego wynikach na wizytowanym kierunku studiów nie budzi zastrzeżeń. 

 

6.2. 

Analiza skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości przeprowadzana jest rokrocznie. 

Raport z wykonania zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia oraz z oceny stanu jakości 

kształcenia na Wydziale opracowywany jest przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia za 

kolejny rok akademicki zgodnie z Uchwałą nr 43/2012-2013 Senatu UP z Lublinie z dnia 22 lutego 

2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w UP w Lublinie. Po 

zatwierdzeniu przez Radę Wydziału raport jest udostępniany na stronie internetowej Wydziału w 

Wydziałowej Księdze Systemu Jakości Kształcenia (WKSJK). 

Jest to bardzo szczegółowy dokument, z którego wynika, że działania podejmowane przez Wydział 

dostarczają bardzo wielu wniosków dotyczących jakości kształcenia w poszczególnych latach 

akademickich. W Raporcie dotyczącym roku 2014/15 na uwagę zasługuje fakt, że zauważono dużą 

liczbę ocen negatywnych i krytycznych  w odniesieniu  do pracowników Biura Wymiany 

Międzynarodowej (ERASMUS), niestety nie sformułowano żadnych zaleceń. W podsumowaniu 

wskazano również na słabą stronę systemu, która jest niska efektywność ankietyzacji dotycząca oceny 

nauczycieli akademickich. W tym przypadku wskazano za konieczne usprawnienie ankietyzacji oraz 

zobligowanie studentów do wypełniania ankiet poprzez uświadomienie im znaczenia tej oceny. 

Analiza trzech kolejnych raportów pozwala stwierdzić, że są one bardzo bogatym źródłem informacji 

dotyczących jakości kształcenia na Wydziale i w mniejszym stopniu związanych z doskonaleniem 

samego systemu. Efektem doskonalenia systemu są zmiany wprowadzane Zarządzeniami Rektora, jak 

też zmiany w Wydziałowej Księdze Systemu Jakości Kształcenia np. wprowadzenie dwóch nowych 

instrukcji: Instrukcja Oceny Jakości Prac Dyplomowych oraz Instrukcja Weryfikacji Modułów – 

Uchwała Rady WOiAK z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie udoskonalenia instrukcji i procedur  

Wydziałowej Księgi Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

3. Uzasadnienie oceny 

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale obejmuje istotne aspekty mające 

wpływ na jakość kształcenia. Wydział zapewnia interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym udział 

w procesie projektowania efektów kształcenia, jak i dokonywania ich zmian. Nadzór nad procesem 

zapewniania jakości kształcenia na wizytowanym kierunku pełni Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia na oraz Rada Programowa kierunku ogrodnictwo. Zarówno zakres i systematyczność ocen 

efektów kształcenia w ramach działania Systemu, jak i monitorowanie stopnia osiągania zakładanych 

efektów kształcenia na wszystkich rodzajach zajęć i na każdym etapie kształcenia służy doskonaleniu 

procesu kształcenia. Proces weryfikacji osiągania efektów kształcenia jest prowadzony przez 

nauczycieli akademickich na wszystkich formach i rodzajach zajęć dydaktycznych oraz metodami 

zapewniającymi skuteczną weryfikację stopnia osiągania tych efektów. Wprowadzono i stosuje się też 

system zapobiegania plagiatom. Jednostka podejmuje próby monitoringu losów zawodowych 

absolwentów do oceny przydatności na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia.                 

W ramach przyjętych rozwiązań systemowych weryfikuje się prawidłowość polityki kadrowej poprzez 

ocenę kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia. Polityka kadrowa jest realizowana poprzez 

systematyczne analizowanie stanu kadry i potrzeb w tym zakresie. Regularne monitorowanie jakości 

procesu dydaktycznego możliwe jest dzięki wykorzystaniu informacji zebranych w ankietach 

oceniających zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach studiów i hospitacji zajęć. Wyniki tych 

ocen są brane pod uwagę przy obsadzie zajęć w kolejnych cyklach.  

Na Wydziale podejmowane są działania służące pozyskiwaniu informacji w zakresie warunków 

kształcenia i organizacji studiów, oraz środków wsparcia dla studentów. Realizowana jest także 

polityka informowania studentów o efektach kształcenia oraz innych elementach istotnych dla procesu 

dydaktycznego. W Jednostce dokonywane są analizy m.in. na podstawie wniosków wynikających z 

ankiet, hospitacji oraz oceny programu przedmiotu, prac zaliczeniowych. Stworzono narzędzia 

umożliwiające monitorowanie działania Systemu, opracowywane są też propozycje działań 
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projakościowych. Zdaniem Zespołu Oceniającego funkcjonujący w Uczelni i na Wydziale 

prowadzącym kierunek „ogrodnictwo” wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia tworzy 

strukturę pozwalającą na budowę kultury jakości na wizytowanym kierunku oraz stwarza warunki dla 

zapewnienia systematyczności przeprowadzanych ocen i analiz osiąganych efektów kształcenia, 

stanowiących podstawę doskonalenia programu kształcenia. 

 

4. Zalecenia 

 

Zaleca się wypracowanie rozwiązań systemowych umożliwiających skuteczne zapobieganie 

problemom związanym ze wsparciem studentów w uczestnictwie w wymianie międzynarodowej (dot. 

funkcjonowania działalności biura odpowiedzialnego za wymianę międzynarodową). 

 

 
Odniesienie się do analizy SWOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, w kontekście 

wyników oceny  przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 

Przedstawiona analiza SWOT prawidłowo identyfikuje mocne strony jednostki do których należy 

kadra naukowa o bardzo wysokich kwalifikacjach, wysoka jakość kształcenia, częściowo nowoczesna  

infrastruktura i sprawnie działający wewnętrzny system zapewnia jakości kształcenia. Jednak analiza 

czynników negatywnych nieco osłabia elementy zaliczone do mocnych stron np. przestarzała baza 

doświadczalna (Gospodarstwo w Felinie) i rozproszona baza dydaktyczna; pozostałe czynniki uznane 

za negatywne to: zbyt małe nakłady na działalność dydaktyczną, małe zainteresowania pracowników i 

studentów wymianą międzynarodową i niska skuteczność w pozyskiwaniu środków na badania  

zostały prawidłowo  zdiagnozowane.  

Identyfikacja czynników zewnętrznych jest również prawidłowa. Uczelnia dostrzega swoją szanse m. 

in. w zwiększeniu zainteresowania studiami w Polsce przez obcokrajowców, zwiększeniem nakładów 

na naukę, a przede wszystkim realizacją projektu dotyczącego unowocześnienia bazy dydaktycznej 

jednostki -  finansowanego z RPO w latach 2014-2020. Natomiast zagrożenia zewnętrzne są typowe 

dla polskich uczelni: niż demograficzny, niski poziom kandydatów na studia, konkurencja innych 

uczelni i małe nakłady finansowe na dydaktykę. 

Przedstawiona analiza jednoznacznie wskazuje, że kierunek ogrodnictwo bardzo dobrze sobie radzi w 

obecnej sytuacji, która w znacznym stopniu wynika z zewnętrznych warunków prowadzania 

kształcenia na studiach wyższych w naszym kraju. Ze względu na potencjał kadrowy oraz możliwość 

modernizacji i rozbudowy bazy dydaktycznej  ma znaczący potencjał rozwojowy, pod warunkiem 

położenia nacisku na internacjonalizację (w odniesieniu do pracowników i studentów) otwierającą 

drogę do przyjmowania studentów z innych krajów, oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu 

środków na badania.  

Dobre praktyki 
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