
Procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia 

na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie   

 
Podstawa prawna: 

- Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie 

podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 

wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

- Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia procesów ankietyzacji” w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 

1. Podstawowym miejscem publikacji informacji o kształceniu jest strona internetowa 

Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (http://www.biotechnologia.zut.edu.pl). 

2. Proces zamieszczania informacji na temat kształcenia realizowany jest przez 

wyznaczonych przez Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

pracowników Wydziału. 

3. W każdym  semestrze  Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przegląda 

zawartość strony www (http://www.biotechnologia.zut.edu.pl) w celu sprawdzenia 

kompletności, aktualności i spójności zamieszczonych danych. 

4. Okresowo (raz na rok) wszyscy interesariusze wewnętrzni przeglądają zawartość 

strony www (http://www.biotechnologia.zut.edu.pl) pod kątem jej funkcjonalności. 

5. W październiku  każdego  roku  akademickiego  Prodziekan  ds.  Kształcenia 

dokonuje przeglądu dotyczącego poprawności i kompletności wprowadzonych 

sylabusów.  

6. Okresowo  (raz na dwa lata) przeprowadza  się  ankietę  wśród  pracowników i 

studentów  dotyczącą  przejrzystości  i kompletności danych publikowanych na 

stronie www. 

7. Do publicznej wiadomości podawane są następujące informacje: 

 aktualne programy i plany zajęć 

 kierunkowe efekty kształcenia 

 ocena efektów kształcenia 

 proponowane tematy prac dyplomowych 

 zasady dyplomowania 

 praktyki programowe 

 pomoc materialna dla studentów 

 wyniki ankietyzacji 

 dotyczące  możliwości  odbywania  części  studiów  lub  odbywania praktyk  za  

granicą  (głównie  w  ramach  programu  Erasmus)  oraz  odbywania  części studiów  

na  innych  uczelniach  w  kraju  (w  ramach  programu  MOSTECH i MOSTAR) 

 procedury obowiązujące na WBiHZ 

 Studenckie Koła Naukowe na WBiHZ 

8. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia raz do roku sprawdza, czy wszystkie 

wyżej wymienione informacje dostępne są dla studentów i w razie zauważonych 

nieprawidłowości zgłasza to Dziekanowi. Na podstawie tych informacji Dziekan 

podejmuje działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości. 

9. Studenci poprzez Sejmik  Wydziałowy  Samorządu  Studentów mogą zgłaszać 

Komisji ds. Jakości Kształcenia uwagi dotyczące zakresu publikowanych informacji 

na temat kształcenia. 
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