Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
na rok akademicki 2018/2019
Planowane zadania

Odpowiedzialni za realizację

Termin

Podsumowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia za poprzedni rok akademicki (2017/2018)

Prodziekani, w szczególności prodziekan odpowiedzialny na Wydziale za
Jakość Kształcenia; Przewodniczący Komisji związanych z Jakością
Kształcenia oraz Kierownicy jednostek Wydziału

Przygotowanie raportu dotyczącego efektów funkcjonowania
Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia

Grudzień 2018

Kontrola jakości zajęć prowadzonych na Wydziale

Ustalanie terminów konsultacji i przekazywanie ich do wiadomości
studentów

Wytypowanie zajęć do oceny ankietowej przez studentów

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach
Wydziału
koordynacja i nadzór – Dyrektorzy Instytutów
Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia
(w oparciu o dane zgłoszone przez Dyrektorów Instytutów)

pierwsze dwa tygodnie
każdego semestru

Do 30.11.2018

Analiza wyników oraz opracowanie raportu z ankiet realizowanych na
Wydziale za rok akademicki 2017/18, prezentacja Raportu na posiedzeniu
Rady Wydziału oraz opublikowanie na stronie www.biol.uni.lodz.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia

Do 30.11.2018

Przygotowanie planów hospitacji na rok akademicki 2018/2019

Prodziekan odpowiedzialny za Jakość Kształcenia oraz Kierownicy
jednostek Wydziału (Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr i
Zakładów)

Do 15.11.2018

Dziekan, Kierownicy jednostek Wydziału, wskazani przez Dziekana
nauczyciele akademiccy

Hospitowanie zajęć dydaktycznych

W trakcie roku
akademickiego, zgodnie z
harmonogramem hospitacji

Doskonalenie programów kształcenia

Uaktualnianie sylabusów, uzupełnianie treści przedmiotów z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia (z Wydziału BiOŚ oraz spoza
Wydziału), doktoranci
Kontrola: Koordynatorzy przedmiotów, Komisja ds. Jakości Kształcenia
zgodnie z wyznaczonymi zadaniami przez Przewodniczącą Komisji

Analiza raportu z badania losów zawodowych absolwentów,
przygotowanie propozycji dostosowania programów kształcenia do
potrzeb rynku pracy
Przegląd programów kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się
przepisów prawa, najnowszych osiągnięć naukowych i prowadzonych
badań oraz zmieniającego się rynku pracy, a następnie przygotowanie
koncepcji ich doskonalenia na podstawie wniosków z analizy oraz
zgłaszanych uwag i opinii interesariuszy wewnętrznych (studentów,
doktorantów, pracowników) i zewnętrznych (otoczenia społecznogospodarczego)

Przegląd i analiza programów kształcenia studiów doktoranckich w tym
poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do efektów
kierunkowych, prawidłowości doboru metod kształcenia i metod oceniania
do założonych efektów kształcenia oraz zgłaszanie propozycji zmian

Uzupełnianie programów studiów o nowe elementy kształcenia i formy
wsparcia finansowane ze środków europejskich poprzez bieżące
monitorowanie konkursów dydaktycznych, aplikowanie o środki i
realizację Projektów z III osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój

Przed rozpoczęciem zajęć

Wyznaczony członek Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia

Do 31 grudnia 2018

Zgłaszanie propozycji zmian: wszyscy pracownicy Wydziału BiOŚ,
doktoranci, studenci, członkowie Rady Biznesu

Do 31 grudnia 2018

Przygotowanie koncepcji zmian: Komisje dydaktyczne ds. kierunków
studiów, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zgłaszanie propozycji zmian: wszyscy pracownicy Wydziału BiOŚ,
doktoranci, członkowie Rady Biznesu
Przygotowanie koncepcji zmian: Kierownicy Studiów Doktoranckich, Rady
programowe studiów doktoranckich, Komisja ds. Jakości Studiów
Doktoranckich
Zgłaszanie propozycji: wszyscy pracownicy Wydziału BiOŚ, doktoranci,
studenci, członkowie Rady Biznesu, Centrum Nauki UŁ
Przygotowanie wniosków i realizacja projektów: Wyznaczeni przez
Dziekana pracownicy przy współudziale Prodziekanów, Komisji ds. Jakości
Kształcenia, Dyrektorów Instytutów, Kierowników Studiów Doktoranckich

Do 31 grudnia 2018

W trakcie roku
akademickiego w oparciu o
harmonogram konkursów
NCBiR i innych

Aktualnie realizowane projekty doskonalące programy kształcenia :


„InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska” w ramach programu POWR Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie; okres trwania projektu: 2018-2023



„Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, utworzenie nowego kierunku stacjonarnych studiów licencjackich „Biologia kryminalistyczna” w ramach programu
POWR Zintegrowane Programy Uczelni, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, okres trwania projektu: 2018-2022



„Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim" zadanie: Modyfikacja i realizacja nowego programu
kształcenia na kierunku biologia I stopnia specjalności nauczycielskiej w ramach konkursu POWR, Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Działanie 3.1 „Kompetencje w
szkolnictwie wyższym” w Osi III PO WER

Jakość Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych

Weryfikacja zgodności proponowanej przez nauczycieli akademickich
problematyki prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz
dyscypliną naukową promotora i jego dorobkiem naukowym

Prodziekani ds. kierunków, Dyrektorzy Instytutów, prowadzący seminaria
dyplomowe
Kontrola: Komisja ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów
Dyplomowych
Kierownicy jednostek oraz nauczyciele akademiccy prowadzący
seminaria dyplomowe

Semestr zimowy 2018

Kontrola: Prodziekani ds. kierunków

Cały rok, na bieżąco w miarę
postępu przygotowania prac
dyplomowych

Monitorowanie postępów w przygotowaniu prac dyplomowych
studentów

Kierujący pracą oraz nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria
dyplomowe

Cały rok (w szczególności po
zakończonych semestrach)

Weryfikacja wszystkich prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
w systemie antyplagiatowym

Prace licencjackie i magisterskie – kierujący pracą

Na bieżąco po złożeniu przez
dyplomantów gotowych prac

Ocena zakresu prac dyplomowych pod kątem możliwości ich
sfinalizowania bez przekraczania terminu zakończenia roku akademickiego

Prace doktorskie – promotor pracy
Komisja ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów
Dyplomowych

Ocena jakości recenzji losowo wybranych prac dyplomowych

Listopad 2019

Doskonalenie działań na rzecz jakości kształcenia
Opracowanie propozycji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia
na podstawie uwag zgłaszanych przez nauczycieli akademickich, analizy
raportu dotyczącego efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia
Wydziału oraz ankiet przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych

Doskonalenie procedur wydziałowych i ich aktualizacja w oparciu
o znowelizowane akty prawne

Prodziekan odpowiedzialny na Wydziale za Jakość Kształcenia,
Pracownicy Wydziału, w szczególności Komisje ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia
Prodziekan odpowiedzialny na Wydziale za Jakość Kształcenia,
Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie ze
swoimi kompetencjami przy udziale interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych
Zgłaszanie uwag i propozycji: wszyscy pracownicy Wydziału BiOŚ,
doktoranci, studenci, interesariusze zewnętrzni

Styczeń/luty 2019

Marzec/czerwiec 2019

Wsparcie dla pracowników i zapewnienie udziału pracowników w doskonaleniu jakości kształcenia
Pracownicy i doktoranci Wydziału

Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
i organizacyjne

Wykonywanie wszelkich zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału
związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia

W trakcie roku
akademickiego

Aktualnie realizowane projekty:
„Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, Moduł podnoszenia kompetencji osób
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju
kraju. Projekt ogólnouczelniany, pozyskany w ramach programu POWR Zintegrowane Programy Uczelni,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, okres trwania projektu: 2018-2022

Pracownicy Wydziału BiOŚ

W trakcie roku
akademickiego

Wsparcie dla studentów i zapewnienie udziału studentów w doskonaleniu jakości kształcenia
Analiza struktury ocen z poszczególnych przedmiotów za rok akademicki
2017/2018

Pracownicy dziekanatu

Przygotowanie rozwiązań (wsparcia dla studentów ) w przypadku
przedmiotów, dla których zaobserwowano wysoki odsetek ocen
niedostatecznych

Prodziekani
Komisje Dydaktyczne ds. poszczególnych kierunków studiów

Po zakończonych semestrach

Październik 2018

Aktualnie wdrożone działania:


Aktywizowanie studentów do udziału w międzynarodowej wymianie
studentów – wzmocnienie działań promocyjnych, rozmowy ze studentami

Wsparcie dla studentów w zakresie podnoszenia cenionych na rynku pracy
kompetencji w oparciu o projekty realizowane ze środków UE

zajęcia wyrównawcze z chemii dla kierunków: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona
środowiska

Osoby odpowiedzialne na Wydziale za mobilność studentów

Pracownicy Wydziału

Zgodnie z harmonogramem
wyjazdów

Zgodnie z harmonogramem
konkursów

Obecnie realizowane projekty:
Let's Bio-IT rozwój kompetencji zawodowych, bioinformatycznych, językowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów WBIOŚ Uniwersytetu Łódzkiego.
Staż na Start przewiduje wzmocnienie kompetencji praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej

Aktywizowanie studentów do udziału w badaniach ankietowych
oceniających jakość kształcenia oraz monitorowanie ich aktywności

Wyznaczony członek Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia

Przed i po zakończeniu badań

Działania na rzecz wdrożenia Ustawy 2.0

Zmiany w programach kształcenia oraz procedurach związanych z jakością
kształcenia dostosowujące do nowych wymogów Ustawy 2.0

Dziekan, Prodziekani, Komisje wchodzące w skład zespołu ds.
zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale BiOŚ, pracownicy
Dziekanatu, inni pracownicy wyznaczeni przez Dziekana

Styczeń-kwiecień 2019
Zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Rektora

Inne działania
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród studentów na temat jakości
kształcenia na wydziale, obsługi administracyjnej i infrastruktury Wydziału
i opublikowanie raportu z analizy tych ankiet na stronie Wydziału BiOŚ

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wyznaczony
pracownik dziekanatu

Do 30.11.2018

Przeprowadzenie dodatkowych ankiet, np. dotyczących satysfakcji
studentów z odbywanych staży, praktyk, prac magisterskich
wykonywanych w jednostkach pozawydziałowych i innych

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wyznaczony
pracownik dziekanatu

Do 30.09.2019r

Realizacja innych działań wynikających z bieżących potrzeb nie
przewidzianych w harmonogramie

Osoby wyznaczone na bieżąco przez Kolegium Dziekańskie lub
Przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na bieżąco

Uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na wydziałowej stronie
internetowej, w szczególności danych związanych z jakością kształcenia

Zespół ds. promocji/ Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Pracownicy dziekanatu
Prodziekani Wydziału

Na bieżąco, w trakcie roku
akademickiego

Powyższy harmonogram może zostać rozbudowany o dodatkowe działania, których realizacja będzie niezbędna dla zapewnienia wysokiej jakości
kształcenia na Wydziale BiOŚ.
Uwagi lub propozycje zadań można zgłaszać na adres: jakosc.ksztalcenia@biol.uni.lodz.pl

