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PODSTAWY PRAWNE 

Podstawy funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia  

1. Zarządzenie nr 164 Rektora ZUT z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia skan dokumentu z 
podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,59 MB);  

2. Uchwała nr 194 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Polityki jakości kształcenia  
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,33 MB)  

3. Zarządzenie nr 125 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. w sprawie funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  19,23 MB)  

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

1. Zarządzenie nr 119 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 134 
Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia na kadencję 2020-2024 skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  457 KB)  

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

1. Zarządzenie nr 194 Rektora ZUT z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  2,80 MB)  

Proces ankietyzacji  

1. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  12,29 MB)  

2. Zarządzenie nr 181 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB);  

3. Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB)  

 Kwestionariusze ankiet  

1. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
"Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  docx, rozmiar:  93 KB)  

2. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora 
ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny 

https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_164_2020_wewnetrzny_system_zapewniania_jako%C5%9Bci_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_164_2020_wewnetrzny_system_zapewniania_jako%C5%9Bci_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_164_2020_wewnetrzny_system_zapewniania_jako%C5%9Bci_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_194_2021_polityka_jakosci.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_194_2021_polityka_jakosci.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_194_2021_polityka_jakosci.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_125_2021_System_jakosc_ZUT.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_125_2021_System_jakosc_ZUT.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_125_2021_System_jakosc_ZUT.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_119_2021_sk%C5%82ad_Uczelnianej_komisji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_119_2021_sk%C5%82ad_Uczelnianej_komisji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/zarz_119_2021_sk%C5%82ad_Uczelnianej_komisji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/regulamin_U_i_WKdsJK_zarz_194_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/regulamin_U_i_WKdsJK_zarz_194_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/regulamin_U_i_WKdsJK_zarz_194_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z8_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z8_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z8_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z181_20-1.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z181_20-1.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/ankietyzacja_z181_20-1.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_102_2021-2_ankietyzacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_102_2021-2_ankietyzacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_102_2021-2_ankietyzacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_10_2020_2020_2021_tekst_jednolity_kwestionariusze_ankiet.docx
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_10_2020_2020_2021_tekst_jednolity_kwestionariusze_ankiet.docx
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_10_2020_2020_2021_tekst_jednolity_kwestionariusze_ankiet.docx
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_10_2020_2020_2021_tekst_jednolity_kwestionariusze_ankiet.docx
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_20_2021_zmiana_do_kwestionariuszy_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_20_2021_zmiana_do_kwestionariuszy_ankiet.pdf
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jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu 
ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,56 MB);  

3. Zarządzenie nr 108 Rektora ZUT z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora 
ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny 
jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu 
ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,56 MB)  

Proces hospitacji  

1. Zarządzenie nr 9 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  7,04 MB)  

2. Zarządzenie nr 183 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  429 KB)  

3.  Zarządzenie nr 204 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 183 
Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia 
hospitacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,60 MB)  

4. Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady 
prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  8,17 MB)  

Programy kształcenia  

1. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad 
przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych  
w programie kształcenia na kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich  
i podyplomowych w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  1,25 
MB);  

2. Uchwała nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu 
ZUT w Szczecinie dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów 
dostosowujących do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  6,26 MB)  

3. Uchwała nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia Organizacji 
potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów  
w ZUT skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  337 KB)  

4. Uchwała nr 66 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania 
kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych skan dokumentu  
z podpisem;(format:  pdf, rozmiar:  279 KB)  

5. Uchwała nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu 
ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan 
dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  6,21 MB)  

6. Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w ZUT skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  125 KB)  

7. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 7 października 2019 r. w sprawie jednolitych zasad 
przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się określonych  

https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_20_2021_zmiana_do_kwestionariuszy_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_20_2021_zmiana_do_kwestionariuszy_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_108_2021_kwestionariusze_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_108_2021_kwestionariusze_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_108_2021_kwestionariusze_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_108_2021_kwestionariusze_ankiet.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/hospitacja_z9_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/hospitacja_z9_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/hospitacja_z9_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z183_20-1_hospitacja_po_zmianach_cz_2.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z183_20-1_hospitacja_po_zmianach_cz_2.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z183_20-1_hospitacja_po_zmianach_cz_2.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z204_20_zmiany_do_hospitacji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z204_20_zmiany_do_hospitacji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z204_20_zmiany_do_hospitacji.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_101_2021-2_hospitacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_101_2021-2_hospitacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_101_2021-2_hospitacja.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z15_16-1_przechowywanie_dowodow_efektow_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z15_16-1_przechowywanie_dowodow_efektow_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z15_16-1_przechowywanie_dowodow_efektow_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z15_16-1_przechowywanie_dowodow_efektow_ksztalcenia.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u1_19_wytyczne_Senatu.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u1_19_wytyczne_Senatu.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u1_19_wytyczne_Senatu.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u1_19_wytyczne_Senatu.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u69_19_potwierdzanie_efektow_uczenia_sie_tekst_jednolity.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u69_19_potwierdzanie_efektow_uczenia_sie_tekst_jednolity.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u69_19_potwierdzanie_efektow_uczenia_sie_tekst_jednolity.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u66_19-1_dziedziny_i_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u66_19-1_dziedziny_i_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u66_19-1_dziedziny_i_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u96_19_wytyczne_Senatu_do_program%C3%B3w_studi%C3%B3w.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u96_19_wytyczne_Senatu_do_program%C3%B3w_studi%C3%B3w.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u96_19_wytyczne_Senatu_do_program%C3%B3w_studi%C3%B3w.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z71_19-1_tekst_jednolity_po_zmianie_w_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z71_19-1_tekst_jednolity_po_zmianie_w_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z71_19-1_tekst_jednolity_po_zmianie_w_2020.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z66_19_przechowywania_dokumentacji_potwierdzaj%C4%85cej_uzyskanie_efekt%C3%B3w_uczenia_si%C4%99.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z66_19_przechowywania_dokumentacji_potwierdzaj%C4%85cej_uzyskanie_efekt%C3%B3w_uczenia_si%C4%99.pdf
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w programach studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych oraz w programie kształcenia 
Szkoły Doktorskiej skan dokumentu z podpisem;  (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)  

8. Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie skan 
dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  4,25 MB)  

9. Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" 
w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  9,89 MB)  

10. Zarządzenie nr 110 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 71 Rektora 
ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  766 KB)  

11.  Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  11,49 MB)  

12. Uchwała nr 195 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 96 Senatu ZUT  
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania 
programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  536 KB)  

13. Uchwała nr 197 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 66 Senatu ZUT  
z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do 
dyscyplin naukowych i artystycznych skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  5,18 
MB)  

 Proces dyplomowania  

1. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu 
dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  5,75 
MB) 

2. Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu 
dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  235 KB)  

ECTS  

1. Uchwała nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu 
i akumulacji punktów w ZUT w Szczecinie skan dokumentu  
z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  4,84 MB)  

2. Uchwała nr 196 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 97 Senatu ZUT  
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego transferu i akumulacji punktów w ZUT  
w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,07 MB)  

  

https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z66_19_przechowywania_dokumentacji_potwierdzaj%C4%85cej_uzyskanie_efekt%C3%B3w_uczenia_si%C4%99.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z66_19_przechowywania_dokumentacji_potwierdzaj%C4%85cej_uzyskanie_efekt%C3%B3w_uczenia_si%C4%99.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/Okresowy_przeglad_i_zatwierdzanie_programu_studiow_z21_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/Okresowy_przeglad_i_zatwierdzanie_programu_studiow_z21_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/Okresowy_przeglad_i_zatwierdzanie_programu_studiow_z21_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/tworzenie_i_zaprzestanie_prowadzenia_studiow_z23_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/tworzenie_i_zaprzestanie_prowadzenia_studiow_z23_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/tworzenie_i_zaprzestanie_prowadzenia_studiow_z23_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z110_20-1_kszta%C5%82cenie_zdalne.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z110_20-1_kszta%C5%82cenie_zdalne.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z110_20-1_kszta%C5%82cenie_zdalne.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z110_20-1_kszta%C5%82cenie_zdalne.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z110_20-1_kszta%C5%82cenie_zdalne.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_187_2020_nowe_kierunki.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_187_2020_nowe_kierunki.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_187_2020_nowe_kierunki.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/zarz_187_2020_nowe_kierunki.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_195_2021_wytyczne_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_195_2021_wytyczne_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_195_2021_wytyczne_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_195_2021_wytyczne_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_197_2021_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_197_2021_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_197_2021_dyscypliny.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z8_19_proces_dyplomowania.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/z8_19_proces_dyplomowania.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/proces_dyplomowania_z26_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/proces_dyplomowania_z26_20.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u97_19_Regulamin_ECTS.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u97_19_Regulamin_ECTS.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/u97_19_Regulamin_ECTS.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_196_2021_ECTS_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_196_2021_ECTS_zmiany.pdf
https://jakosc.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzkszt/sekcja_jakosci/uch_196_2021_ECTS_zmiany.pdf
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O RAPORCIE 

 
Roczne sprawozdanie z wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia sporządzone zostało 

przez wydziałową komisję ds. jakości kształcenia (WKdsJK) w układzie odwzorowującym strukturę 
najnowszego Zarządzenia nr 125 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. w sprawie funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie oraz wytycznych do realizacji 
oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie. Sprawozdanie stanowi kompleksową prezentację działań w zakresie Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) podejmowanych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT 
w Szczecinie. Zakres czasowy opracowania jest tożsamy z rokiem akademickim 2020/2021.  

Sporządzone według wzoru opracowanego przez UKdsJK sprawozdanie jest dostosowane zarówno do 
wymagań zewnętrznych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach 
wykonawczych, wymaganiach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także w wewnętrznych uregulowaniach 
prawnych uczelni uwzględniających jej specyfikę.    

W trakcie prac prowadzonych przez WKdsJK i władze wydziału (w szczególności reprezentowane 
przez prodziekanów ds. studenckich i kształcenia) starano się dopracować narzędzia badania biorąc pod 
uwagę użyteczność uzyskiwanych danych oraz możliwość aplikacji, a także nadal podnosić świadomość 
konieczności przestrzegania procedur wśród pracowników.  

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia we współpracy z władzami wydziału, pracownikami wydziału 
oraz pracownikami dziekanatu na bieżąco wykonywała działania zalecane przez uczelnianą komisję ds. 
jakości kształcenia. Ponadto WKdsJK opiniowała opracowywane i poprawiane procedury wydziałowe, 
monitorowała napływ sprawozdań i wyników badań, analizowała wyniki badań oraz sprawozdań. 

W prezentowanym sprawozdaniu opisane są wyniki badań, ich analiza oraz zalecenia (sugestie) 
wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia kierowane do władz wydziału, pełnomocników dziekana, 
przewodniczących wydziałowych komisji, nauczycieli akademickich i pracowników dziekanatu oraz wydziału. 
Sprawozdanie za rok akademicki 2020/20201 posłuży jako punkt odniesienia dla raportu za rok 2021/2022. 
Opracowany przez WKdsJK raport zostanie przedłożony kolegium ds. kształcenia i odesłany do UKdsJK.   
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DANE ŹRÓDŁOWE 

Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tworzenie 
oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 
 

Nowe kierunki studiów tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa  
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce – Dz. U. poz. 1669).  

O utworzenie studiów na określonym kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej lub 
dyscypliny wiodącej oraz na określonym poziomie i profilu wnioskuje dziekan wydziału. W celu opracowania 
wniosku o utworzenie studiów na danym kierunku oraz programu studiów dziekan powołuje komisję 
programową. Szczegółowe elementy przygotowywanego wniosku zawiera Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT 
z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia 
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie. 

 
W minionym roku sprawozdawczym nie uruchomiono nowych kierunków studiów, również 

nie zaprzestano prowadzenia studiów na żadnym kierunku. 
W   roku   akademickim 2020/2021   kontynuowano   prace   dotyczące   udziału   wydziału w  projekcie  

PO  WER  pn.  ZUT  2.0 –Nowoczesny  Zintegrowany  Uniwersytet,  którego realizację  przewidziano  na  lata  
2018-2022. W  ramach  projektu  kształcono  studentów  na specjalności  realizowanej  w  języku  angielskim  
Biotechnology  in  animal  production  and environmental  protection oraz Nanobioinżynierii.  Dyplom  
ukończenia  studiów  uzyskało odpowiednio 5 osób (100%) oraz 19 osób (95%). 
 
 

1.2 Wydziałowa procedura oceny efektów uczenia się przez interesariuszy zewnętrznych  

Analiza i ocena programu studiów przez interesariuszy zewnętrznych  

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura:  
A.2. Procedura zgłaszania uwag i zmian do programu studiów. 

1. Sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt za rok akademicki 
2020/2021. 

2. Sprawozdania rad programowych kierunków studiów na wydziale. 
 

Bieżące informacje o przydatności efektów uczenia się osiąganych przez absolwentów WBiHZ 
przekazywane są przez absolwentów WBiHZ, osoby przyjmujące studentów na praktyki oraz przez 

Nazwa kryterium badań WSZJ 
Kryterium 

Ocena konstrukcji programów studiów, koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się  
K - 1 

1.1 Ocena trybu tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 
i profilu 

Procedura uczelniana „Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, 
poziomie i profilu” 
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interesariuszy zewnętrznych, podczas różnego typu kontaktów. Interesariusze zewnętrzni są również 
członkami komisji programowych kierunków prowadzonych na wydziale. Umożliwia to z jednej strony na 
bieżąco weryfikowanie aktualności oferty proponowanej studentom, z drugiej zaś – uzyskiwanie informacji 
o przydatności efektów uczenia się osiąganych przez absolwentów danego kierunku.  

W roku sprawozdawczym w związku z epidemią COVID-19 ograniczono spotkania tradycyjne 
z interesariuszami zewnętrznymi. Rady programowe na bieżąco kontaktowały się w formie zdalnej, 
z interesariuszami zewnętrznymi. Interesariusze nie wnosili uwag i konieczności zmian w efektach uczenia 
się. 
 

1.3 Wydziałowe procedury okresowych przeglądów programów studiów 

Okresowe przeglądy programów i sylabusów zajęć przez wydziałowe komisje programowe 

DANE ŹRÓDŁOWE  

Wydziałowa procedura:  
A.3. Procedura okresowych przeglądów programów studiów. 

1. Sprawozdania rad programowych kierunków studiów na wydziale. 

 
W procesie bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów biorą udział rady 

programowe (Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14.02.2020 r). 
W roku sprawozdawczym rady programowe dokonały przeglądu programów i sylabusów realizowanych 

zajęć. W razie dostrzeżenia nieścisłości czy braków w sylabusach czuwały nad ich korektą. Badano zgodność 
programów kształcenia z uchwałami i zarządzeniami dotyczącymi wytycznych Senatu ZUT do programów 
studiów oraz innymi aktami prawnymi (ustawą, rozporządzeniami, uchwałami Senatu ZUT, Kolegium ds. 
kształcenia itp.).  

Na wniosek komisji programowej kierunku zootechnika poprawiono uchybienia w sylabusach, które 
najczęściej polegały na niezgodności liczby godzin z programem nauczania lub na brakach dotyczących treści 
itp. Powyższe błędy miały najczęściej charakter techniczny i wynikały z błędów podczas kopiowania. 

 
 
 

1.4 Wydziałowe procedury zgłaszania uwag i zmian do programów studiów 

Ocena wniosków i uzasadnień związanych ze zmianą programów studiów 

DANE ŹRÓDŁOWE 

(np. wnioski do dziekana w sprawie zmian w programach studiów, wyciągi z protokołów posiedzeń komisji 
programowych, opinie i uwagi rad dyscyplin) 
 
Wydziałowa procedura:  
A.2. Procedura zgłaszania uwag i zmian do programu studiów. 

2. Sprawozdania rad programowych kierunków studiów na wydziale. 

 
Prawo do zgłaszania uwag i propozycji zmian w aktualnych programach studiów (wprowadzania nowych 

przedmiotów, rodzajów zajęć, treści programowych, zmian wymiaru godzinowego, nazw przedmiotów, 
przesunięć w siatkach godzin, sposobu zaliczania przedmiotu, itp.) oraz propozycji nowych kierunków lub 
przedmiotów i rodzaju zajęć na tworzonych kierunkach studiów mają: nauczyciele akademiccy realizujący 
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zajęcia dla studentów wydziału, członkowie rad programowych, studenci, interesariusze zewnętrzni. 
Studenci mogą wyrażać opinię oraz zgłaszać propozycje do programu studiów poprzez przewodniczącego 
Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów (SWSS) oraz swoich reprezentantów w gremiach 
odpowiedzialnych za opracowanie programów studiów (rada programowa kierunku). 

Pisemny wniosek z uwagami i propozycjami zmian kierowany jest do rady programowej dla właściwego 
kierunku. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia lub przewodniczący rady programowej przedstawia wyniki 
analizy wniosków do zaopiniowania wydziałowemu kolegium ds. kształcenia. Przewodniczący rady 
programowej informuje zgłaszającego wniosek o opinii kolegium. Zmiany wprowadza się z początkiem 
nowego cyklu kształcenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programach studiów stanowią element protokołów 
posiedzeń rady programowej.  

Duży wpływ na doskonalenie programów studiów mają przedstawiciele otoczenia gospodarczego, 
poprzez wyrażenie opinii na temat programów oraz przedstawienie propozycji zmian w programach studiów. 
Dzięki praktycznym uwagom interesariuszy zewnętrznych wydział uzyskuje cenne informacje o aktualnych 
wymaganiach i potrzebach rynku pracy, co pozwala dostosować ofertę edukacyjną i określić 
zapotrzebowanie pracodawców na kadrę inżynierską i magisterską.  

W roku sprawozdawczym interesariusze nie wnosili uwag i propozycji zmian w aktualnych programach 
studiów. 

W roku akademickim 2020/2021 zgłoszone uwagi i propozycje zmian do programów studiów pochodziły 
od studentów i nauczycieli akademickich. Rady programowe po przeanalizowaniu celowości i zasadności 
uwag i propozycji zmian, przedstawiały wyniki analizy wniosków do zaopiniowania wydziałowemu kolegium 
ds. kształcenia. Po pozytywnej opinii kolegium rady programowe dokonały zmian w programach kształcenia. 

W roku sprawozdawczym zgłoszone uwagi i propozycje zmian do programów studiów pochodziły 
od studentów kierunku zootechnika, dwóch nauczycieli akademickich oraz od członków rady programowej 
zootechnika. Proponowane zmiany zostały uwzględnione i dotyczyły one zwiększenia godzin zajęć 
laboratoryjnych kosztem innych form w danym przedmiocie. Zmiany zaproponowane przez radę 
programową zootechniki nie wpływały na realizację zaplanowanych efektów nauczania a stanowiły jedynie 
aktualizację zagadnień. 

W roku akademickim 2020/2021 propozycje zmian wnosili również studenci oraz nauczyciele akademiccy 
na studiach pierwszego stopnia kierunku biotechnologia. Składane uwagi i propozycje zostały uwzględnione 
przez radę programową kierunku biotechnologia i dotyczyły: zamiany dwóch przedmiotów między 
semestrami, zwiększenia liczby godzin wykładów w dwóch przedmiotach, zmiany liczby godzin form zajęć 
w trzech przedmiotach.  

W roku sprawozdawczym dokonano zmian w programie studiów kierunku biotechnologia drugiego 
stopnia na specjalności nanobioinżynieria. Specjalność tę opracowano i realizowano w programie POWER 
razem z Wydziałem Inżynierii Chemicznej. Program wymagał dostosowania do programu specjalności 
bioinżynieria, zwłaszcza w zakresie przedmiotów wspólnych realizowanych dla obydwu specjalności. 
Zmiany obejmowały m.in. utworzenie dwóch przedmiotów z jednego, dodanie dwóch nowych przedmiotów, 
ujednolicenie nazwy i programu przedmiotu kierunkowego, przeniesienie dwóch przedmiotów między 
semestrami, zamiany form zajęć w obrębie danego przedmiotu (3 przedmioty), zmniejszenie liczby godzin 
w jednym przedmiocie, zmiany pkt ECTS w trzech przedmiotach, dodanie dwóch przedmiotów do wyboru,  
zmiany między semestrami grup przedmiotów do wyboru i zmianę ECTS, zmniejszenie liczby godzin 
seminarium magisterskiego i zmianę pkt ECTS.  

 W roku akademickim 2020/2021 rada programowa kierunku kynologia nie wprowadziła żadnych zmian 
w programie studiów. W związku z udziałem nauczycieli WBiHZ w Letniej Szkole Seniora, pozyskano niemal 
pełne wyposażenie gabinetu groomerskiego. W związku z tym rada programowa kierunku kynologia 
wystąpiła z oficjalną propozycją do Dziekana WBiHZ o włączenie przedmiotu Grooming do grupy 
przedmiotów obieralnych. 

W roku akademickim 2020/2021 rada programowa kierunku zootechnika opracowywała program 
studiów specjalności pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt na drugim stopniu kierunku zootechnika. 
Komisja opracowała najpierw wstępne założenia, tzn. sylwetkę absolwenta, a następnie projekt programowy 
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z podziałem na przedmioty z uwzględnieniem liczby ECTS oraz godzin różnych form zajęć. Tak przygotowany 
projekt został skierowany do szerokiej dyskusji wśród przedstawicieli studentów, nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w ZUT oraz interesariuszy zewnętrznych. Zgłoszono wiele cennych uwag, rada programowa 
każdą z nich wnikliwie przeanalizowała i większość uwzględniła w programie. 

 
 

 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura:  
A.2. Procedura zgłaszania uwag i zmian do programu studiów. 

1. Sprawozdania rad programowych kierunków studiów na wydziale. 

 
Tabele. Wskaźniki dotyczące programu studiów kierunków studiów, poziomie i profilu 
  

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Zootechnika/profil ogólnoakademicki 
stacjonarne niestacjonarne 

I stopień II stopień I stopień II stopień 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
kierunku na danym poziomie 

7 sem. 3 sem. 210 pkt 90 pkt 

Łączna liczba godzin zajęć PZ 2519 
HZG 1052 

EiAUZ 1037 
PZ 1327 

HZG 544 
EiAUZ 536 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

PZ 118,4 
HZG 53,5  

EiAUZ 52,9 
PZ 83,57  

HZG 38 
EiAUZ 38 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

PZ 120 
HZG 54 

EiAUZ 52 
PZ 117 

HZG 54 
EiAUZ 52 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

PZ 8 
HZG 3 

EiAUZ 3 
PZ 4 

HZG 3 
EiAUZ 3 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru PZ 64 
HZG 17 

EiAUZ 26 
PZ 64 

HZG 17 
EiAUZ 26 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

PZ 9 
HZG 4 

EiAUZ 4 
PZ 9 

HZG 4 
EiAUZ 4 

Nazwa kryterium badań WSZJ 
Kryterium 

Ocena realizacji programów studiów 
K - 2 

2.1 Ocena programów kształcenia – okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach 
studiów 

Okresowe przeglądy programów i sylabusów zajęć przez wydziałowe komisje programowe 
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Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

PZ 9 tyg. 
HZG 4 tyg. 

EiAUZ 4 tyg 
PZ 9 tyg. 

HZG 4 tyg. 
EiAUZ 4 tyg. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia liczba godzin 
zajęć z wychowania fizycznego. 

PZ 60 h 
 

  

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 

      

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2./ 

      

 
 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Biotechnologia/profil ogólnoakademicki 
stacjonarne niestacjonarne 

I stopień II stopień I stopień II stopień 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
kierunku na danym poziomie 

 7 3 
 

 7 
 

 3 
 

Łączna liczba godzin zajęć  2661 

BI 1022 
NBI 1122 
BTap 802 
BTZ inż 1078 

1452 
 
 

 BI 403 
BTZinż 560 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

 210 
 

BI 90 
NBI 90 
BTap 90 
BTZinż 120 
 
 

 210 
 
 
 

BI  90 
BTZinż 120 
 
 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

 124 

BI 58 
NBI 61 
BTap 52 
BTZinż 72 

 124 
 
 

 BI 58 
BTZinż 72 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

 7 

BI 4 
NBI 4 
BTap 8 
BTZinż 8 
 
 

 7 
 
 
 

 BI 8 
BTZinż 8 
 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru  49 

 BI 21, 
 NBI 20 
BTap 24 
BTZinż 22 

 49 
 
 
 

BI  21 
BTZinż 22 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

 6 
 0 
 
 

 6 
 
 

 0 
 
 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

 180  0 
 

180 
 

 0 
 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego. 

 60 
 0 
 
 

 10 
 
 

 0 
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W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 

      

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2./ 

      

 
 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Kynologia/profil praktyczny 
stacjonarne niestacjonarne 

I stopień II stopień I stopień II stopień 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

kierunku na danym poziomie 
7 sem. 3 sem. 210 pkt 90 pkt 

Łączna liczba godzin zajęć 2404 1059 1387 669 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

109,4 97,3 69,0 50,6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

196 83 196 83 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

3 5 3 5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 146 68 146 68 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
30 4 30 4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
24 tyg. 4 tyg. 24 tyg. 4 tyg. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
60 - - - 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ - - - 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2./ - - - 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Zootechnika S1/N1 
Specjalność Pielęgniarstwo Zwierząt (PZ) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć Liczba 

punktów 
ECTS 

stacjonarne niestacjonarne 

Praca dyplomowa praca dyplomowa 0 0 15 

Fizjologia zwierząt laboratoria; wykłady 75 37 6 

Zoologia laboratoria; wykłady 45 22 5 

Podstawy ekologii 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

28 15 3 

Biochemia laboratoria; wykłady 55 27 6 

Anatomia zwierząt laboratoria; wykłady 55 27 6 

Statystyka matematyczna laboratoria; wykłady 45 23 5 

Użytkowanie i hodowla koni 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

65 32 5 

Towaroznawstwo surowców i 
produktów zwierzęcych 

laboratoria; wykłady 80 40 4 

Ekonomika, organizacja i 
zarządzanie w produkcji 
zwierzęcej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

45 23 2 

Dobrostan zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Genetyka ogólna 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

45 22 5 

Genetyka populacji i metody 
hodowlane 

laboratoria; wykłady 40 20 4 

Rozród zwierząt 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

70 35 5 

Chów i hodowla trzody chlewnej laboratoria; wykłady 80 40 5 

Mikrobiologia laboratoria; wykłady 60 30 6 

Higiena zwierząt i profilaktyka 
zootechniczna 

laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 6 

Chów i hodowla owiec i kóz 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

45 23 3 

Żywienie zwierząt i 
paszoznawstwo 

laboratoria; wykłady; 
laboratoria; wykłady 

100 49 8 

Pszczelnictwo 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

50 25 4 

Chów i hodowla bydła 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 5 

Chów i hodowla drobiu 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 4 
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Podstawy diagnostyki 
ultrasonograficznej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Rozród wspomagany u zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  2 

Metody diagnostyczne w 
monitorowaniu przebiegu 
procesów rozrodczych zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Wybrane choroby zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Aparat ruchu konia - statyka i 
dynamika 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Basics of ultrasound diagnostics 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 30 2 

Methods of monitoring the 
reproductive processes in animals 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 30 2 

Gospodarka surowcami 
pochodzenia owczego i koziego 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Produkty pszczele 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Futrzarstwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Jajczarstwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Razem: 1583 805 136 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest  kierunek studiów Zootechnika S2/N2 
Specjalność Hodowla Zwierząt Gospodarskich (HZG) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

Liczba 
punktów 

ECTS 
  

stacjonarne niestacjonarne 

Biotechniki rozrodu laboratoria; wykłady 35  18 2 

Chów zwierząt w gospodarstwach 
ekologicznych i agroturystycznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

70  35 5 

Diagnostyka genetyczna laboratoria; wykłady 35 18  2 

Metody badań na zwierzętach 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

50 25  3 

Obrót produktami pochodzenia 
zwierzęcego i przetwórstwo 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

65 33  3 

Planowanie i organizacja pracy 
hodowlanej 

ćwiczenia audytoryjne; 
projekty; wykłady 

35  18 2 

Praca magisterska praca dyplomowa 0  0 20 

Praktyka dyplomowa praktyki 4  4 4 
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Profilaktyka i patologie rozrodu 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

35 18  2 

Chów i hodowla ptaków łownych 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  15 2 

Chów i hodowla ptaków ozdobnych 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15  2 

Hodowla i użytkowanie gołębi 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  15 2 

Metody prowadzenia hodowli 
zwierząt gospodarskich 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

125 62  7 

Zastosowanie informatyki w pracy 
hodowlanej 

laboratoria; wykłady 35 18  2 

Razem 
 

579  294 58 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Zootechnika S2/N2 
Specjalność Ekologiczne i Amatorskie Użytkowanie Zwierząt (EiAUZ) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć Liczba 

punktów 
ECTS stacjonarne niestacjonarne 

Biotechniki rozrodu laboratoria; wykłady 35  18 2 

Chów zwierząt w gospodarstwach 
ekologicznych i agroturystycznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

70  35 5 

Diagnostyka genetyczna laboratoria; wykłady 35  18 2 

Metody badań na zwierzętach 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

50  25 3 

Obrót produktami pochodzenia 
zwierzęcego i przetwórstwo 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

65 33  3 

Planowanie i organizacja pracy 
hodowlanej 

ćwiczenia audytoryjne; 
projekty; wykłady 

35  18 2 

Praca magisterska praca dyplomowa 0  0 20 

Praktyka dyplomowa praktyki 4  4 4 

Profilaktyka i patologie rozrodu 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

35  18 2 

Chów i hodowla ptaków łownych 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  15 2 

Chów i hodowla ptaków ozdobnych 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  15 2 

Chów strusi i emu 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15  2 

Ekofizjologia zwierząt laboratoria; wykłady 30  15 2 

Ekologia laboratoria; wykłady 45  22 3 
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Hodowla i użytkowanie gołębi 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30  15 2 

Immunoprofilaktyka laboratoria; wykłady 30  15 2 

Markery genetyczne w hodowli 
zwierząt 

laboratoria; wykłady 30 15 2 

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej laboratoria; wykłady 30  15 2 

Razem   614 311  62 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Biotechnologia S1/N1 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Biologia komórki wykłady, laboratoria 60/30 4 

Botanika 
wykłady, audytoria, 
laboratoria 

35/18 3 

Zoologia Wykłady/laboratoria 35/18 3 

Biometria Wykłady/audytoria/laboratoria 75/40 5 

Biochemia Wykłady/laboratoria 70/35 5 

Genetyka ogólna Wykłady/audytoria/laboratoria 55/25 4 

Fizjologia roślin Wykłady/audytoria/laboratoria 35/27 3 

Anatomia i histologia 
zwierząt 

Wykłady/laboratoria 35/18 3 

Podstawy biotechnologii Wykłady/audytoria 30/15 2 

Mikrobiologia Wykłady/audytoria/laboratoria 70/35 7 

Fizjologia zwierząt Wykłady/audytoria/laboratoria 50/25 5 

Embriologia Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 3 

Biologia molekularna Wykłady/audytoria/laboratoria 50/25 5 

Immunologia Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 4 

Biotechnologia w hodowli 
roślin 

Wykłady/audytoria/laboratoria 55/28 6 

Biotechnologia w przemyśle 
spożywczym 

Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 3 

Enzymologia Wykłady/audytoria/laboratoria 60/30 5 

Inżynieria genetyczna Wykłady/laboratoria 60/30 5 

Biotechnologia w rozrodzie 
zwierząt 

Wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 4 

Mikrobiologia przemysłowa Wykłady/audytoria/laboratoria 50/25 4 

Metody inżynierii 
genetycznej zwierząt 

Wykłady/laboratoria 35/18 2 

Metody inżynierii 
genetycznej roślin 

Wykłady/laboratoria 35/18 2 

Hodowle tkankowe i 
komórkowe zwierząt 

Wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 3 

Biotechnologia w hodowli 
zwierząt 

Wykłady/laboratoria 55/28 4 
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Inżynieria bioreaktorów Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 3 

Kultury in vitro roślin Wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 3 

Podstawy projektowania i 
rozwoju linii 
biotechnologicznych (w tym 
grafika inżynierska) 

Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 3 

Biotechnologia w przemyśle 
farmaceutycznym 

Wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 3 

Biotechnologia w produkcji 
biopolimerów 

Wykłady/laboratoria 30/15 2 

Podstawy nanobiotechnologii Wykłady/laboratoria 15/8 1 

Razem: 1375/696 124 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Biotechnologia S2/N2 
Specjalność Bioinżynieria 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Bioinformatyka wykłady, laboratoria 45/23 3 

Genomika i transkryptomika  wykłady, laboratoria 40/20 3 

Bioinżynieria środowiskowa wykłady, laboratoria 60/30 4 

Praca dyplomowa - 0 20 

Cytogenetyka i inżynieria 
chromosomowa 

wykłady, laboratoria 60/30 4 

Podstawy współczesnej mikroskopii  wykłady, laboratoria 40/20 3 

Bioinżynieria produkcji żywności wykłady, laboratoria, 
projekty 

60/30 4 

Inżynieria enzymowa wykłady, laboratoria, 
projekty 

45/23 3 

Inżynieria w rozrodzie zwierząt wykłady, laboratoria 60/30 3 

Proteomika wykłady, laboratoria 60/30 4 

Mikrobiologia żywności wykłady, audytoria, 
laboratoria 

30/15 3 

Diagnostyka molekularna roślin 
uprawnych 

wykłady, audytoria 30/15 2 

Badanie biozgodności 
nanomateriałów 

wykłady, laboratoria 20/10 1 

Razem: 580/291 58 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Biotechnologia S2 
Specjalność Nanobioinżynieria 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Bioinformatyka wykłady, laboratoria 45/23 3 

Genomika i transkryptomika  wykłady, laboratoria 40/20 3 

Bioinżynieria środowiskowa wykłady, laboratoria 60/30 4 

Praca dyplomowa - 0 20 

Preparatyka mikroskopowa wykłady, laboratoria 20 2 

Procesy nanobiotechnologiczne 
wykłady, audytoria, 
laboratoria 

50 3 

Spektroskopowe i mikroskopowe 
metody badania biomateriałów 

wykłady, laboratoria 60 3 

Synteza i właściwości nanostruktur wykłady, laboratoria 60 3 

Chemosensory i biosensory w 
technologii 

wykłady, laboratoria 30 3 

Spektrometria mas wykłady, laboratoria 30 3 

Techniki wizualizacji w nanoskali  wykłady, laboratoria 30 3 

Analizy molekularne w mikroskali wykłady, laboratoria 30 3 

Mechanika kwantowa w 
nanoinżynierii 

wykłady, laboratoria 30 3 

Metody mikrowytwarzania wykłady, laboratoria 30 3 

Nanostruktury zaawansowane 
materiały 

wykłady, laboratoria 25 1 

Proteomika wykłady, laboratoria 40 2 

Zaawansowane techniki 
otrzymywania nanomateriałów 

wykłady, laboratoria 45 3 

Inżynieria białek wykłady, laboratoria 40 2 

Inżynieria komórkowa w 
mikrobioanalityce 

wykłady, audytoria 
laboratoria 

50 3 

Inżynieria kwasów nukeinowych wykłady, laboratoria 40 2 

Linie komórkowe w 
nanobioinżynierii 

wykłady, laboratoria 40 2 

Razem: 675 61 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Biotechnologia S2/N2 
Specjalność Biotechnologia W Produkcji Zwierzęcej I Ochronie Środowiska z semestrem 
wyrównującym efekty inżynierskie 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Biotechnologia w hodowli 
zwierząt 

wykłady/laboratoria 45/23 3 

Biotechnologia w produkcji 
biopolimerów 

wykłady/laboratoria 30/15 3 

Biotechnologia w przemyśle 
spożywczym 

wykłady/audytoria/laboratoria 35/18 4 

Biotechnologia w rozrodzie 
zwierząt 

wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 4 

Hodowle tkankowe i 
komórkowe zwierząt 

Wykłady/audytoria/laboratoria 45/23 3 

Podstawy projektowania i 
rozwoju linii 
biotechnologicznych (w tym 
grafika inżynierska) 

Wykłady/audytoria/laboratoria 40/20 3 

Podstawy współczesnej 
mikroskopii  

wykłady, laboratoria 40/20 4 

Bioinformatyka wykłady, laboratoria 45/23 3 

Metody inżynierii genetycznej 
zwierząt 

Wykłady/laboratoria 30/15 2 

Biologiczne metody oceny 
stanu środowiska 

Wykłady/audytoria/laboratoria 35/18 3 

Genomika i transkryptomika  wykłady, laboratoria 45/23 4 

Inżynieria komórkowa w 
rozrodzie zwierząt 

wykłady, laboratoria 40/20 4 

Proteomika wykłady, laboratoria 40/20 4 

Praca dyplomowa  0/0 20 

Inżynieria enzymowa wykłady, laboratoria, projekty 45/23 4 

Biotechnologia w produkcji 
pasz 

wykłady, laboratoria 35/18 3 

Razem 595/302 71 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Biotechnologia S2 
Specjalność Biotechnology In Animal Production And Enviromental Protection 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Basics of contemporary microscopy wykłady, laboratoria 20 4 

Bioinformatics wykłady, laboratoria 45 4 

Proteomics wykłady, laboratoria 30 3 

Genomics and transcriptomics wykłady, laboratoria, 
audytoria 

45 4 

Cellular engineering in animal 
reproduction 

wykłady, laboratoria, 
audytoria 

30 3 

Genetic responses to environmental 
change 

wykłady, laboratoria, 
audytoria 

30 3 

Diploma thesis   20 

Animal nutrition in relation to 
efficiency production and 
environment protection 

wykłady, laboratoria 30 2 

Abiotic stress in environmental 
protection 

wykłady, laboratoria 30 2 

Biotechnology in animal production 
and environmental protection 

wykłady, laboratoria, 
audytoria 

45 4 

Biological methods assessment of 
environment quality 

wykłady, audytoria 30 2 

 355 52 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Kynologia S1/N1 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Biologia ogólna W/L 30/18 3.0 

Biofizyka W/A 20/12 2.0 

Chemia W/L 30/18 3.0 

Zoologia W/L 40/25 3.0 

Statystyka matematyczna W/L 40/25 3.0 

Informatyka W/L 30/18 2.0 

Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron 
WWW 

L 20/12 2.0 

Genetyka ogólna W/A/L 40/25 3.0 

Anatomia zwierząt W/L 46/25 4.0 

Biochemia W/L 50/27 4.0 

Mikrobiologia W/L 40/25 3.0 

Ekologia W/L 20/12 2.0 

Fizjologia zwierząt W/L 50/27 4.0 

Profilaktyka chorób środowiskowych i 
odzwierzęcych 

W/L 40/25 3.0 

Endokrynologia W/A/ L 30/18 2.0 
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Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierząt W/A/ L 40/23 4.0 

Diagnostyka laboratoryjna W/ L 40/22 3.0 

Parazytologia weterynaryjna W/ L 40/23 3.0 

Psychologia zwierząt W/ L 26/12 1.0 

Immunologia i immunoprofilaktyka 
weterynaryjna 

W/A/ L 40/23 3.0 

Dobrostan zwierząt W/ L 20/10 1.0 

Etologia i behawior W/A 30/18 2.0 

Diagnostyka ultrasonograficzna psów W/L/T 30/18 2.0 

Dogoterapia W 20/10 1.0 

Psy rasowe W/L 40/25 3.0 

Kierunki użytkowania psów W/ L 26/16 2.0 

Genetyka psów W/ L 30/18 3.0 

Żywienie psów W/ L 60/36 7.0 

Mutacje genetyczne u psów W/ L 40/23 3.0 

Kierowanie rozrodem, diagnostyka 
andrologiczna i ginekologiczna psów 

W/A/ L 50/27 4.0 

Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli 
psów 

W/L 46/25 3.0 

Położnictwo psów W/L 30/18 2.0 

Grzybice psów W/L 20/12 2.0 

Najczęstsze zatrucia u psów W/A/ 20/12 2.0 

Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w 
chowie i hodowli psów 

W/ L 20/12 2.0 

Rehabilitacja psów W/ L 40/23 3.0 

Podstawy szkolenia psów W/ L 3420 2.0 

Podstawy biochemii klinicznej psów W/ 20/12 1.0 

Profilaktyka i patologia w rozrodzie psów W/ L 30/18 2.0 

Pies w sporcie i rekreacji W/T 24/16 1.0 

Szkolenie szczeniąt i psów młodych W/T 24/16 1.0 

Nowotwory u psów W/ 30/18 2.0 

Organizacje i związki kynologiczne W/ 16/16 2.0 

Agresja u psów W/L 40/20 3.0 

Warsztaty dyplomowe L 50/26 3.0 

Szkolenie psów stróżujących i obronnych W/T 24/14 1.0 

Układanie psów myśliwskich W/T 24/14 1.0 

Szkolenie psów przewodników osób 
niewidomych 

W/T 24/14 1.0 

Układanie psów pasterskich W/T 24/14 1.0 

Szkolenie psów ratowniczych W/T 24/14 1.0 

Seminarium inżynierskie S 30/16 3.0 

Praca dyplomowa  0/0 9.0 

Pakiety oprogramowania biurowego L 30/18 

2.0 

Office Software L 30/18 

Tworzenie i zarządzanie serwisem 
internetowym 

L 30/18 

Website Management L 30/18 

Podstawy grafiki komputerowej i 
multimediów 

L 30/18 

Computer Graphics and Multimedia L 30/18 
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Chronobiologia W/A 30/18 

2.0 Neonatologia W/ A 30/18 

Biologia komórki W/ A 30/18 

Podstawy gospodarowania populacjami 
zwierząt wolno żyjących 

W/ A 30/18 

2.0 
Hodowla zachowawcza zwierząt W/ A 30/18 

Łowiectwo w Polsce i na świecie W/ A 30/18 

Zioła w działaniu przeciwpasożytniczym W/ A 20/10 

1.0 Ziołolecznictwo w weterynarii W/ A 20/10 

Medycyna alternatywna psów W/ A 20/10 

Cytogenetyka psów W/ L 30/18 

3.0 
Markery genetyczne w hodowli zwierząt W/ L 30/18 

Badania molekularne w diagnostyce 
weterynaryjnej - aspekty praktyczne 

W/ L 30/18 

Proteomika W/L 30/18 

Wymagania oraz uwarunkowania prawne 
dotyczące schronisk dla zwierząt 

W/ L 20/10 

2.0 

Projektowanie schronisk i przytulisk dla 
zwierząt 

W/ L 20/10 

Pet sitting i hotele dla zwierząt W/ L 20/10 

Zapobieganie bezdomności W/ L 20/10 

Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli 
psów 

W/ L 20/10 

Opieka nad zwierzętami w ośrodkach 
ratujących dzikie zwierzęta 

W/ L 20/10 

Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i 
wypadkach 

W/ A 20/10 

2.0 
Odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego 
i zaburzonego rozwoju 

W/ A 20/10 

Inżynieria embrionalna psów W/ A 20/10 

Embriologia i zaburzenia rozwojowe psów W/ A 20/10 

Terapie z udziałem zwierząt W/ L 20/10 

1.0 
Hipoterapia W/ L 20/10 

Wykorzystanie zwierząt w służbach 
mundurowych i ratunkowych 

W/ L 20/10 

Organizacja wystaw i pokazów W/ L 20/12 

1.0 Handling W/ L 20/12 

Konkursy i próby pracy psów użytkowych W/ L 20/12 

Chów i hodowla zwierząt amatorskich W/ L 30/18 

2.0 Amatorski chów zwierząt egzotycznych W/ L 30/18 

Chów i hodowla kotów W/ L 30/18 

Hodowla owadów użytkowych W/ L 30/18 

2.0 
Podstawy chowu i hodowli świń W/ L 30/18 

Użytkowanie koni i kuców W/ L 30/18 

Chów ptaków użytkowych i ozdobnych W/ L 30/18 

Chów bydła W/ L 30/18 

2.0 
Fermowy chów jeleniowatych W/ L 30/18 

Chów alpak, lam, bawołów i wielbłądów W/ L 30/18 

Chów owiec i kóz W/ L 30/18 

Ksenobiotyki w karmach dla psów W/ L 30/16 2.0 
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Podstawy toksykologii weterynaryjnej W/ L 30/16 

Profilaktyka żywieniowa i dietetyka W/ L 30/16 

Diagnostyka substancji antyodżywczych w 
karmach dla psów 

W/ L 30/16 

Alternatywne metody żywienia psów W/ L 30/16 

Środowiskowe przyczyny chorób psów W/ L 20/10 

1.0 

Wybrane choroby wirusowe i bakteryjne 
psów 

W/ L 20/10 

Wybrane choroby psów W/ L 20/10 

Profilaktyka aparatu ruchu u psów W/ L 20/10 

Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności 
ruchowej 

W/ L 20/10 

Bezpieczeństwo i higiena produkcji karm W/ L 20/10 

2.0 

Mikrobiologia karm W/ L 20/10 

Surowce do produkcji karm W/ L 20/10 

Technologia produkcji karm przemysłowych 
dla psów 

W/ L 20/10 

Dodatki w żywieniu zwierząt domowych W/ L 20/10 

Socjalizacja zwierząt W/ L 20/12 

2.0 
Wybrane zaburzenia zachowania psów W/ L 20/12 

Organizacja socjalna psów W/ L 20/12 

Pies w środowisku wiejskim i miejskim W/ L 20/12 

Genomika psowatych W/ A 20/10 

2.0 
Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych 
zwierząt udomowionych 

W/ A 20/10 

Filogenetyka i ewolucja psa W/ A 20/10 

Razem: 3332/1906 164 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo, do których przyporządkowany jest kierunek studiów Kynologia S2/N2 
Specjalność Żywienie Psów i Profilaktyka Zdrowotna 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć Liczba 

punktów 

ECTS 
stacjonarne niestacjonarne 

Bezpieczeństwo i ergonomia pracy W 10 12 0.0 

Podstawy prawa pracy i marketing w kynologii W/A 30 20 2.0 

Organizm w czasie i przestrzeni W 45 6 3.0 

Ekologia psowatych W/L 24 12 1.0 

Szkolenie dla osób uczestniczących w 

wykonywaniu procedur  na zwierzętach 
W/L 30 22 2.0 

Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-

zasadowa psów 
W 16 10 1.0 

Doświadczalnictwo w kynologii W/L 28 18 2.0 

Bezpieczeństwo ekologiczne W/A 30 18 

2.0 
Ekoturystyka W/A 30 18 

Zagrożenia bioróżnorodności W/A 30 18 

Zwierzęta inwazyjne w Polsce W/A 30 18 

Analiza danych statystycznych W/L 20 12 2.0 
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Anatomia i histologia układu pokarmowego 

psów 
W/L 20 12 1.0 

Wybrane zaburzenia systemu pokarmowego i 

przemiany materii psów 
W/A 40 28 2.0 

Ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych W/A/L 30 18 2.0 

Biosurowce w żywieniu psów W/L 30 20 2.0 

Genetyka zaburzeń metabolicznych psów W/A 30 20 2.0 

Wymagania sanitarno-weterynaryjne w 

zakresie karm dla psów 
W 16 10 1.0 

Programy do układania dawek pokarmowych L 20 10 2.0 

Dietetyka weterynaryjna W/L 30 20 2.0 

Konserwacja i przechowywanie surowców  

zwierzęcych 
W/L 24 14 1.0 

Dieta BARF i jej modyfikacje W/L 40 28 3.0 

Komercyjne karmy gotowe W/L 40 28 3.0 

Diety domowe W/L 20 14 1.0 

Zanieczyszczenia chemiczne karm dla psów W/L 20 12 1.0 

Pro- i prebiotyki w diecie psów W/A 20 12 1.0 

Nutrigenomika i farmakogenomika psów W/A 20 12 1.0 

Nutriproteomika i podstawy metabolomiki W/A 16 10 1.0 

Prewencja i fagoterapia chorób infekcyjnych 

psów 
W/A/L 30 20 2.0 

Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii 

chorób 
W/A 30 18 

2.0 
Ocena organoleptyczna surowców i 

produktów zwierzęcych 
W/A 30 18 

Diagnostyka immunologiczna i molekularna 

chorób psów 
W/L 30 18 

2.0 

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń 

bakteryjnych i grzybiczych psów 
W/L 30 18 

Mikrobiologia weterynaryjna W/L 30 18 

Profilaktyka i prewencja chorób psów w 

schroniskach 
W/L 30 18 

Aktywny wypoczynek z psem W/L 30 18 

2.0 
Aparat ruchu psa W/L 30 18 

Fitness dla psów W/L 30 18 

Przygotowanie psa do wysiłku fizycznego W/L 30 18 

Prenatalne zaburzenia rozwojowe psów W/A 30 18 

2.0 

Rozrodcze dylematy w hodowli psów W/A 30 18 

Rozród kotowatych W/A 30 18 

Zachowania socjalne i rozrodcze wolno 

żyjących psowatych 
W/A 30 18 

Seminarium magisterskie SD 40 24 3.0 

Fizjoprofilaktyka psów W/L 22 14 1.0 

Terapia chorób zakaźnych psów W/L 24 14 1.0 

Surowce roślinne w profilaktyce i terapii W/L 26 24 1.0 

Żywieniowe uwarunkowania procesów W/A 20 12 1.0 
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rozrodczych psów 

Warunki utrzymania i żywienie a jakość 

okrywy włosowej psów 
W/A 20 12 1.0 

Niedobory mineralne i witaminowe W/L 30 20 2.0 

Żywienie a behawior psów W/A 20 14 1.0 

Systemy zarzadzania jakością ze szczególnym  

uwzględnieniem żywności 
W/A 16 10 1.0 

Praca magisterska - 0 0 20.0 

Razem: 1407 868 83 

 
 
Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich na kierunku 

studiów Zootechnika S1/N1 Specjalność Pielęgniarstwo Zwierząt (PZ) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć Liczba 

punktów 
ECTS stacjonarne niestacjonarne 

Seminarium inżynierskie seminaria; seminaria 30 16 3 

Praca dyplomowa praca dyplomowa 0 0 15 

Wychowanie fizyczne 
ćwiczenia audytoryjne; 
ćwiczenia audytoryjne 

60 ---- 0 

Szkolenie biblioteczne wykłady 2 2 0 

Ochrona własności intelektualnej wykłady 15 10 1 

Podstawy informacji naukowej wykłady 2 2 0 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

15 10 1 

Krajowe i europejskie prawo pracy i 
rolne 

wykłady 15 10 1 

Fizjologia zwierząt laboratoria; wykłady 75 37 6 

Chemia laboratoria; wykłady 30 15 3 

Zoologia laboratoria; wykłady 45 22 5 

Podstawy ekologii 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

28 15 3 

Biochemia laboratoria; wykłady 55 27 6 

Biofizyka 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

20 12 2 

Anatomia zwierząt laboratoria; wykłady 55 27 6 

Statystyka matematyczna laboratoria; wykłady 45 23 5 

Szkolenie dla osób uczestniczących w 
wykonywaniu procedur na 
zwierzętach 

laboratoria; wykłady 22 22 1 

Użytkowanie i hodowla koni 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

65 32 5 

Mechanizacja produkcji zwierzęcej i 
roślinnej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 
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Towaroznawstwo surowców i 
produktów zwierzęcych 

laboratoria; wykłady 80 40 4 

Ekonomika, organizacja i zarządzanie 
w produkcji zwierzęcej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

45 23 2 

Doradztwo rolnicze wykłady 15 10 1 

Chemia rolna z elementami 
gleboznawstwa 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 12 1 

Genetyka ogólna 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

45 22 5 

Genetyka populacji i metody 
hodowlane 

laboratoria; wykłady 40 20 4 

Uprawa roli i roślin 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

25 12 2 

Uprawa łąk i pastwisk laboratoria; wykłady 30 15 3 

Rozród zwierząt 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

70 35 5 

Zwierzęta inwazyjne w Polsce 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Sokolnictwo i jastrzębiarstwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Ochrona zwierząt dziko żyjących na 
obszarach zurbanizowanych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Łowiectwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Metaboliczne sterowanie czynnością 
organizmu 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Towaroznawcza ocena produktów 
pochodzenia roślinnego 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Przydomowe przetwórstwo żywności 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Organoleptyczna ocena jakości 
żywności 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Ekotoksykologia 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Biologiczne metody oceny stanu 
środowiska 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy diagnostyki 
toksykologicznej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Organizm kontra ksenobiotyki 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Metody in vitro i in vivo w ocenie 
toksyczności ksenobiotyków 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Jeleniowate w chowie fermowym 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 
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Zwierzęta roślinożerne w 
kształtowaniu środowiska 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy introdukcji wybranych 
gatunków zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy żywienia człowieka 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Molekularne podstawy żywienia 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Żywność funkcjonalna 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Żywność wygodna 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Praktyka produkcyjno-organizacyjna - 
9 tygodni po II i III roku 

praktyki; praktyki 
 

 9 

Zasady postępowania w nagłych 
wypadkach 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Chów i hodowla trzody chlewnej laboratoria; wykłady 80 45 5 

Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Podstawy toksykologii weterynaryjnej 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 10 1 

Podstawy analityki i farmakologii 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 10 1 

Poskramianie wybranych gatunków 
zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Mikrobiologia laboratoria; wykłady 60 30 6 

Higiena zwierząt i profilaktyka 
zootechniczna 

laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 6 

Utrzymanie i hodowla zwierząt 
futerkowych 

laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

50 25 3 

Chów i hodowla owiec i kóz 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

45 23 3 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 
laboratoria; wykłady; 
laboratoria; wykłady 

100 49 8 

Pszczelnictwo 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

50 25 4 

Chów i hodowla bydła 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 5 

Pielęgnacja pooperacyjna 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

40 20 3 

Chów i hodowla drobiu 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; zajęcia 
terenowe; wykłady 

80 40 4 

Zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt laboratoria; wykłady 20 15 1 
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Gerontologia 
ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30 25 2 

Podstawy prawne obowiązujące 
właścicieli zwierząt 

wykłady 15 10 1 

Opieka nad samicami zwierząt 
towarzyszących w okresie rozrodu i 
odchowu potomstwa 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Opieka weterynaryjna i 
fizjoterapeutyczna w hodowli 
zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Opieka nad zwierzętami w ośrodkach 
ratujących dzikie zwierzęta 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 15 2 

Profilaktyka weterynaryjna 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Dietetyka weterynaryjna 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Parazytologia weterynaryjna 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Ochrona zdrowia koni 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 3 

Socjalizacja zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy rekreacji konnej 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Psychologia zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Psychologiczne aspekty naturalnych 
metod szkolenia koni 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy genetyki zachowania 
zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Komputerowa analiza danych 
markerowych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Białkowe markery w ocenie zdrowia i 
wydolności fizycznej koni 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Markery cytogenetyczne i 
molekularne w hodowli koni 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Genetyczne uwarunkowania wad i 
chorób zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Choroby genetyczne zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy diagnostyki 
ultrasonograficznej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Rozród wspomagany u zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 - 2 
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Metody diagnostyczne w 
monitorowaniu przebiegu procesów 
rozrodczych zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Wybrane choroby zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Aparat ruchu konia - statyka i 
dynamika 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Basics of ultrasound diagnostics 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 30 2 

Methods of monitoring the 
reproductive processes in animals 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 30 2 

Gospodarka surowcami pochodzenia 
owczego i koziego 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Produkty pochodzenia końskiego 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Produkty pszczele 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Futrzarstwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Jajczarstwo 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Komputerowe systemy zarządzania w 
produkcji zwierzęcej 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Organizacja grup producentów 
zwierząt gospodarskich 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Podstawy informatyki użytkowej w 
pielęgnacji zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Toksykologia związków organicznych 
zanieczyszczających środowisko 
zwierzęce 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

20 10 1 

Biostymulatory w żywieniu zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Zioła w żywieniu zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Diagnostyka substancji 
niepożądanych w żywności i paszy 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30 15 2 

Razem 
 

1870 1738 280 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich na kierunku 
Biotechnologia S1/N1 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Wybrane metody diagnostyczne w 
medycynie i weterynarii 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Diagnostyka andrologiczna 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Podstawy diagnostyki 
ultrasonograficznej 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Basics of ultrasound diagnostics 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Biosensory komórkowe 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Podstawy immunocytochemii 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Terapia komórkowa 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Metody biotechnologiczne w 
produkcji surowic i szczepionek 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Podstawy farmakologii i 
farmakokinetyki 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Markery i mapy białkowe 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Markery genetyczne zwierząt 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Epigenetyka 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Wykorzystanie hodowli 
komórkowych w procesach 
biotechnologicznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Procesy biodegradacji i 
biodeterioracji materiałów 
technicznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Bioimmobilizacja w procesach 
biotechnologicznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Mechanizmy ewolucji genomów 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Najnowsze trendy transgenezy 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Podstawy genetyki człowieka 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Wykorzystanie zwierząt 
laboratoryjnych w badaniach 
biomedycznych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 
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Ovo- i apiterapia 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Modele zwierzęce chorób 
genetycznych ludzi 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Żywność i żywienie a zdrowie 
człowieka 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Mikrobiologia surowców i 
produktów spożywczych 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Mikologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Biotechnologiczne wykorzystanie 
grzybów 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Bakteriologia i mikologia kliniczna 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Wirusologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Ekologia mikroorganizmów 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Epidemiologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Endokrynologia ssaków 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 3,0 

Zastosowanie sieci neuronowych w 
naukach biologicznych 

laboratoria; wykłady 30/15 3,0 

Komputerowa analiza danych laboratoria; wykłady 30/15 3,0 

Biologiczne bazy danych laboratoria; wykłady 30/15 3,0 

Nutri, farmako i toksykogenomika 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Kriobiologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
30/15 3,0 

Metody molekularne w 
diagnostyce i profilaktyce chorób 
pasożytniczych 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

30/15 3,0 

Metody in vitro i in vivo w ocenie 
toksyczności ksenobiotyków 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 3,0 

Praktyka specjalizacyjna praktyki 180/180 6,0 

Prawo pracy wykłady 15/9 1,0 

Szkolenie biblioteczne wykłady 2/2 0,0 

Etyka wykłady 15/12 1,0 

Podstawy ekonomii i zarządzania wykłady 15/9 1,0 

Podstawy informacji naukowej wykłady 2/1 0,0 

Biologia komórki laboratoria; wykłady 50/25 4,0 

Genetyka ogólna 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
50/25 4,0 

Fizjologia zwierząt laboratoria; wykłady 50/25 5,0 

Mikrobiologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
50/25 5,0 
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Immunologia 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
60/30 6,0 

Botanika 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
35/18 3,0 

Chemia ogólna i organiczna 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
70/35 6,0 

Zoologia laboratoria; wykłady 35/18 3,0 

Inżynieria genetyczna laboratoria; wykłady 60/30 5,0 

Mikrobiologia przemysłowa laboratoria; wykłady 50/25 4,0 

Biotechnologia w hodowli zwierząt laboratoria; wykłady 55/28 4,0 

Hodowle tkankowe i komórkowe 
zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

45/23 3,0 

Inżynieria bioreaktorów 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
40/20 3,0 

Kultury in vitro roślin 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
45/23 3,0 

Metody inżynierii genetycznej 
roślin 

laboratoria; wykłady 35/18 2,0 

Metody inżynierii genetycznej 
zwierząt 

laboratoria; wykłady 35/18 2,0 

Seminarium inżynierskie seminaria dyplomowe 25/15 1,0 

Biotechnologia w produkcji 
biopolimerów 

laboratoria; wykłady 30/15 2,0 

Podstawy biotechnologii 
ćwiczenia audytoryjne; 

wykłady 
30/15 2,0 

Biotechnologia w przemyśle 
farmaceutycznym 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

45/23 3,0 

Podstawy projektowania i rozwoju 
linii biotechnologicznych (w tym 
grafika inżynierska) 

laboratoria; projekty; 
wykłady 

40/20 3,0 

Praca dyplomowa praca dyplomowa 0 15,0 

Biologia molekularna 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
50/25 5,0 

Biotechnologia w ochronie 
środowiska 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

35/18 3,0 

Biotechnologia w hodowli roślin 
ćwiczenia audytoryjne; 

laboratoria; wykłady 
55/28 6,0 

Biotechnologia w przemyśle 
spożywczym 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

40/20 3,0 

Urządzenia technologiczne i 
aparatura badawcza w 
biotechnologii 

ćwiczenia audytoryjne; 
wykłady 

30/15 2,0 

Biotechnologia w rozrodzie 
zwierząt 

ćwiczenia audytoryjne; 
laboratoria; wykłady 

45/23 4,0 

Enzymologia 
laboratoria; projekty; 

wykłady 
60/30 5,0 

Razem 2415/1242 222 
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Tabela. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich na kierunku 

studiów Kynologia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Prawo pracy W 15/9 1.0 

Wychowanie fizyczne L 60/10 0.0 

Podstawy ekonomii i zarządzania W 15/9 1.0 

Podstawy informacji naukowej W 2/2 0.0 

Bezpieczeństwo i higiena pracy W 10/8 1.0 

Ochrona własności intelektualnej W 15/10 1.0 

Filozofia W 30/15 
2.0 

Socjologia W 30/15 

Język angielski LK 150/100 
7.0 

Język niemiecki LK 150/100 

Etyka W 15/12 
1.0 

Psychologia W 15/12 

Praktyka PR 24 tyg./24 tyg. 30 

Szkolenie biblioteczne - - 0 

Biologia ogólna W/L 30/18 3.0 

Biofizyka W/A 20/12 2.0 

Chemia W/L 30/18 3.0 

Zoologia W/L 40/25 3.0 

Statystyka matematyczna W/L 40/25 3.0 

Informatyka W/L 30/18 2.0 

Tworzenie grafiki prezentacyjnej i 
stron WWW 

L 20/12 2.0 

Genetyka ogólna W/A/L 40/25 3.0 

Anatomia zwierząt W/L 46/25 4.0 

Biochemia W/L 50/27 4.0 

Mikrobiologia W/L 40/25 3.0 

Ekologia W/L 20/12 2.0 

Fizjologia zwierząt W/L 50/27 4.0 

Profilaktyka chorób środowiskowych 
i odzwierzęcych 

W/L 40/25 3.0 

Endokrynologia W/A/L 30/18 2.0 

Podstawy biologii rozrodu i rozwoju 
zwierząt 

W/A/L 40/23 4.0 

Diagnostyka laboratoryjna W/L 40/22 3.0 

Parazytologia weterynaryjna W/L 40/23 3.0 

Psychologia zwierząt W/L 26/12 1.0 

Immunologia i immunoprofilaktyka 
weterynaryjna 

W/A L 40/23 3.0 

Dobrostan zwierząt W/L 20/10 1.0 

Etologia i behawior W/A 30/18 2.0 

Diagnostyka ultrasonograficzna 
psów 

W/L/T 30/18 2.0 

Dogoterapia W 20/10 1.0 
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Psy rasowe W/L 40/25 3.0 

Kierunki użytkowania psów W/L 26/16 2.0 

Genetyka psów W/L 30/18 3.0 

Żywienie psów W/L 60/36 7.0 

Mutacje genetyczne u psów W/L 40/23 3.0 

Kierowanie rozrodem, diagnostyka 
andrologiczna i ginekologiczna psów 

W/A/L 50/27 4.0 

Higiena i profilaktyka w chowie i 
hodowli psów 

W/L 46/25 3.0 

Położnictwo psów W/L 30/18 2.0 

Grzybice psów W/L 20/12 2.0 

Najczęstsze zatrucia u psów W/A/ 20/12 2.0 

Wykorzystanie diagnostyki 
molekularnej w chowie i hodowli 
psów 

W/L 20/12 2.0 

Rehabilitacja psów W/L 40/23 3.0 

Podstawy szkolenia psów W/L 3420 2.0 

Podstawy biochemii klinicznej psów W/ 20/12 1.0 

Profilaktyka i patologia w rozrodzie 
psów 

W/L 30/18 2.0 

Pies w sporcie i rekreacji W/T 24/16 1.0 

Szkolenie szczeniąt i psów młodych W/T 24/16 1.0 

Nowotwory u psów W 30/18 2.0 

Organizacje i związki kynologiczne W 16/16 2.0 

Agresja u psów W/L 40/20 3.0 

Warsztaty dyplomowe L 50/26 3.0 

Szkolenie psów stróżujących i 
obronnych 

W/T 24/14 1.0 

Układanie psów myśliwskich W/T 24/14 1.0 

Szkolenie psów przewodników osób 
niewidomych 

W/T 24/14 1.0 

Układanie psów pasterskich W/T 24/14 1.0 

Szkolenie psów ratowniczych W/T 24/14 1.0 

Seminarium inżynierskie S 30/16 3.0 

Praca dyplomowa  0/0 9.0 

Pakiety oprogramowania biurowego L 30/18 

2.0 

Office Software L 30/18 

Tworzenie i zarządzanie serwisem 
internetowym 

L 30/18 

Website Management L 30/18 

Podstawy grafiki komputerowej i 
multimediów 

L 30/18 

Computer Graphics and Multimedia L 30/18 

Chronobiologia W/A 30/18 

2.0 Neonatologia W/A 30/18 

Biologia komórki W/A 30/18 

Podstawy gospodarowania 
populacjami zwierząt wolno żyjących 

W/A 30/18 

2.0 
Hodowla zachowawcza zwierząt W/A 30/18 

Łowiectwo w Polsce i na świecie W/A 30/18 
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Zioła w działaniu 
przeciwpasożytniczym 

W/A 20/10 

1.0 
Ziołolecznictwo w weterynarii W/A 20/10 

Medycyna alternatywna psów W/A 20/10 

Cytogenetyka psów W/L 30/18 

3.0 

Markery genetyczne w hodowli 
zwierząt 

W/L 30/18 

Badania molekularne w diagnostyce 
weterynaryjnej - aspekty praktyczne 

W/L 30/18 

Proteomika W/L 30/18 

Wymagania oraz uwarunkowania 
prawne dotyczące schronisk dla 
zwierząt 

W/L 20/10 

2.0 

Projektowanie schronisk i przytulisk 
dla zwierząt 

W/L 20/10 

Pet sitting i hotele dla zwierząt W/L 20/10 

Zapobieganie bezdomności W/L 20/10 

Etyczne i prawne aspekty chowu i 
hodowli psów 

W/L 20/10 

Opieka nad zwierzętami w 
ośrodkach ratujących dzikie 
zwierzęta 

W/L 20/10 

Pierwsza pomoc w nagłych 
zachorowaniach i wypadkach 

W/A 20/10 

2.0 

Odchów szczeniąt w aspekcie 
prawidłowego i zaburzonego 
rozwoju 

W/A 20/10 

Inżynieria embrionalna psów W/A 20/10 

Embriologia i zaburzenia rozwojowe 
psów 

W/A 20/10 

Terapie z udziałem zwierząt W/L 20/10 

1.0 
Hipoterapia W/L 20/10 

Wykorzystanie zwierząt w służbach 
mundurowych i ratunkowych 

W/L 20/10 

Organizacja wystaw i pokazów W/L 20/12 

1.0 
Handling W/L 20/12 

Konkursy i próby pracy psów 
użytkowych 

W/L 20/12 

Chów i hodowla zwierząt 
amatorskich 

W/L 30/18 

2.0 Amatorski chów zwierząt 
egzotycznych 

W/L 30/18 

Chów i hodowla kotów W/L 30/18 

Hodowla owadów użytkowych W/L 30/18 

2.0 
Podstawy chowu i hodowli świń W/L 30/18 

Użytkowanie koni i kuców W/L 30/18 

Chów ptaków użytkowych i 
ozdobnych 

W/L 30/18 

Chów bydła W/L 30/18 
2.0 

Fermowy chów jeleniowatych W/L 30/18 
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Chów alpak, lam, bawołów i 
wielbłądów 

W/L 30/18 

Chów owiec i kóz W/L 30/18 

Ksenobiotyki w karmach dla psów W/L 30/16 

2.0 

Podstawy toksykologii 
weterynaryjnej 

W/L 30/16 

Profilaktyka żywieniowa i dietetyka W/L 30/16 

Diagnostyka substancji 
antyodżywczych w karmach dla 
psów 

W/L 30/16 

Alternatywne metody żywienia psów W/L 30/16 

Środowiskowe przyczyny chorób 
psów 

W/L 20/10 

1.0 

Wybrane choroby wirusowe i 
bakteryjne psów 

W/L 20/10 

Wybrane choroby psów W/L 20/10 

Profilaktyka aparatu ruchu u psów W/L 20/10 

Fizjologia wysiłku fizycznego i 
bezczynności ruchowej 

W/L 20/10 

Bezpieczeństwo i higiena produkcji 
karm 

W/L 20/10 

2.0 

Mikrobiologia karm W/L 20/10 

Surowce do produkcji karm W/L 20/10 

Technologia produkcji karm 
przemysłowych dla psów 

W/L 20/10 

Dodatki w żywieniu zwierząt 
domowych 

W/L 20/10 

Socjalizacja zwierząt W/L 20/12 

2.0 

Wybrane zaburzenia zachowania 
psów 

W/L 20/12 

Organizacja socjalna psów W/L 20/12 

Pies w środowisku wiejskim i 
miejskim 

W/L 20/12 

Genomika psowatych W/A 20/10 

2.0 
Epigenetyka i nutrigenomika psów i 
innych zwierząt udomowionych 

W/A 20/10 

Filogenetyka i ewolucja psa W/A 20/10 

Razem: 3332/1906 208 
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DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura:  
A.1. Procedura dokumentowania i oceny osiągniętych efektów uczenia się. 

 
Dokumentacja efektów uczenia się osiągniętych przez studenta obejmuje m.in. prace egzaminacyjne 

i zaliczeniowe, prace etapowe, projekty, dzienniczki praktyk, prace dyplomowe, protokoły zaliczeń 
przedmiotów oraz protokoły egzaminów dyplomowych. Dokumenty te przechowywane są zgodnie 
z ustanowionymi w uczelni jednolitymi zasadami przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie 
efektów uczenia się (Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2016 r. oraz Zarządzenie nr 66 Rektora 
ZUT z dnia 7 października 2019 r.) i wydziałową procedurą (A.1), przez nauczycieli akademickich 
odpowiedzialnych za dany przedmiot/daną formę, w jednostkach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 
i w dziekanacie, w teczkach osobowych studentów (np. protokoły z egzaminów dyplomowych). 

Dokumentacja efektów uczenia się przechowywana przez nauczycieli zawiera ocenione prace studentów 
z zestawem pytań.  

Efekty uczenia się, uzyskane przez studentów podczas praktyk zawodowych są przechowywane 
w teczkach osobowych studentów w postaci dzienniczków praktyk. Protokoły zaliczeń przedmiotów 
przechowywane są w dziekanacie, protokoły te drukowane są z systemu e-dziekanat. Protokoły egzaminów 
dyplomowych przechowywane są w teczkach osobowych absolwentów. 
 
Tabela 1. Stopień realizacji efektów uczenia się  przez studentów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. 

Kierunek studiów 
Rok 

akademicki 

 Poziom kształcenia 

Semestr I stopień II stopień 

 Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne 

Biotechnologia  2020/2021 1 28,37 - - - 

Biotechnologia  2019/2020 1 21,52 - 14,83 - 

Biotechnologia 2018/2019 1 - - 18,13 - 

Biotechnologia 2020/2021 2 -  0,00  

Biotechnologia 2019/2020 2 14,41 - 1,54 - 

Biotechnologia  2018/2019 2 22,83 - 2,01 - 

Biotechnologia 2020/2021 3 13,20  0,00  

Biotechnologia  2019/2020 3 2,83 - 1,67 - 

Biotechnologia  2018/2019 3 12,07 - 1,23 - 

Biotechnologia  2020/2021 4 - - - - 

Biotechnologia 2019/2020 4 2,43 - - - 

Biotechnologia 2018/2019 4 6,25 - 7,69 - 

Biotechnologia  2020/2021 5 0,00 - - - 

Biotechnologia  2019/2020 5 0,00 - - - 

Biotechnologia 2018/2019 5 0,00 - - - 

Biotechnologia  2020/2021 6 - - - - 

Biotechnologia 2019/2020 6 12,65 - - - 

Biotechnologia  2018/2019 6 9,15 - - - 

Biotechnologia  2020/2021 7 0,00 - - - 

Biotechnologia  2019/2020 7 3,33 - - - 

Biotechnologia  2018/2019 7 0,82 - - - 

Zootechnika 2020/2021 1 16,69 - - - 

Zootechnika 2019/2020 1 18,79 - 38,01 - 

Zootechnika 2018/2019 1 40,84 - 25,00 - 

Zootechnika 2020/2021 2 - - 0,00 - 

Zootechnika 2019/2020 2 4,91 - 0,00 - 

2.2 Ocena wydziałowej procedury osiągania i dokumentowania efektów uczenia się 

Analiza wydziałowych rocznych sprawozdań z oceny osiągania efektów uczenia się 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/270/O-I_1Procedura_dokumentowania_i_oceny_osignitych_efekt%CB%87w_ksztacenia_w_przedmiociemodule.pdf
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Zootechnika 2018/2019 2 21,88 - 11,36 - 

Zootechnika 2020/2021 3 1,03 -  - 

Zootechnika 2019/2020 3 14,44 - 0,00 - 

Zootechnika 2018/2019 3 34,43 - 2,38 - 

Zootechnika 2020/2021 4 - - - - 

Zootechnika 2019/2020 4 12,14 - - - 

Zootechnika 2018/2019 4 26,09 - - - 

Zootechnika 2020/2021 5 8,75 - - - 

Zootechnika 2019/2020 5 12,91 - - - 

Zootechnika 2018/2019 5 15,98 - - - 

Zootechnika 2020/2021 6 - - - - 

Zootechnika 2019/2020 6 2,78 - - - 

Zootechnika 2018/2019 6 23,79 - - - 

Zootechnika 2020/2021 7 5,25 - - - 

Zootechnika 2019/2020 7 3,94 - - - 

Zootechnika 2018/2019 7 4,63 - - - 

Kynologia 2020/2021 1 14,30 15,72   

Kynologia 2019/2020 1 29,62 31,32 - - 

Kynologia 2018/2019 1 17,13 - - - 

Kynologia 2020/2021 2 - - - - 

Kynologia 2019/2020 2 18,26 8,88   

Kynologia 2018/2019 2 9,99 - - - 

Kynologia 2020/2021 3 15,07 9,83 - - 

Kynologia 2019/2020 3 7,09 - - - 

Kynologia 2018/2019 3 6,23 8,35 - - 

Kynologia 2020/2021 4 - - - - 

Kynologia 2019/2020 4 9,39 0,00   

Kynologia 2018/2019 4 6,03 9,36 - - 

Kynologia 2020/2021 5 0,29 9,83 - - 

Kynologia 2019/2020 5 10,54 9,06 - - 

Kynologia 2018/2019 5 0,77 4,98 - - 

Kynologia 2020/2021 6 - - - - 

Kynologia 2019/2020 6 7,48 15,87 - - 

Kynologia 2018/2019 6 1,15 5,11 - - 

Kynologia 2020/2021 7 2,94 4,77   

Kynologia 2019/2020 7 4,27 2,20 - - 

 
 



Strona 38 z 94 

 
 
 

W roku sprawozdawczym najwyższym nieosiąganiem efektów uczenia się na I poziomie studiów wykazał 
się kierunek Biotechnologia S1, sem.1 (2020/2021), który wynosił 28,37% i był on nieco wyższy niż w roku 
akademickim 2019/2020 – 21,52%. Wynika to z faktu, że na ten kierunek zapisuje się duża liczba studentów, 
dla których nie jest on pierwszym wyborem. Studenci pomimo nie uczęszczania na zajęcia lub rezygnacji ze 
studiów na kierunku Biotechnologia nie wycofują swoich dokumentów z WBiHZ i przez cały czas widnieją 
w systemie e-dziekanat i liczą się do puli studentów, którzy nie osiągnęli efektów  uczenia się. 

W roku akademickim 2020/2021 zmniejszyło się nieosiąganie efektów uczenia się na kierunku 
Zootechnika S1 w semestrze pierwszym w stosunku do dwóch lat poprzednich.  W roku akademickim 
2020/2021 zmniejszyło się nieosiąganie efektów uczenia się na kierunku Kynologia S1 i N1 w semestrze 
pierwszym w stosunku do roku akademickiego 2019/2020. 

Największy stopień nieosiągania efektów uczenia się na kierunku Biotechnologia i Zootechnika na 
poziomie S2 obserwuje się w semestrze pierwszym.   
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2.3 Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych – procedura hospitacji 

Proces hospitacji na wydziale 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia 
hospitacji" w ZUT w Szczecinie 
 
 
Tabela. Hospitacja na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Liczba osób 
objętych hospitacją 

zajęć 

Średnia ważona ocena z kryterium oceny 

Formalna Merytoryczna Metodyczna Techniczna 
Ocena studentów i 

inne uwagi 

5 5,0 4,4 4,4 4,4 4,4 

 
W roku sprawozdawczym zaplanowano hospitację pięciu nauczycieli akademickich. Wśród ocenianych 

nauczycieli akademickich byli: profesor z długoletnim stażem dydaktycznym, dwóch doktorów z pięcioletnim 
stażem oraz doktor i magister z rocznym stażem dydaktycznym. Omawiane hospitacje odbyły się na zajęciach 
prowadzonych na kierunku biotechnologia (1 zajęcia wykładowe), zootechnika (2 zajęcia laboratoryjne 
realizowane w trybie stacjonarnym) i kynologia (2 zajęcia w trybie zdalnym za pomocą platformy MT, wykład 
i zajęcia laboratoryjne).  

Z protokołów pohospitacyjnych nauczycieli akademickich wynika, że wszyscy nauczyciele otrzymali 
średnią ocenę 5,0 z formalnej oceny, na którą składały się oceny za punktualność, dyscyplinę, kulturę 
osobistą i kontakt z grupą. Czterech nauczycieli otrzymało średnią ocenę 5,0 z merytorycznej oceny, na którą 
składały się oceny za zgodność treści z sylabusem, przygotowanie do zajęć i dobór materiałów. Tych samych 
czterech nauczycieli otrzymało średnie oceny 5,0 z metodycznej oceny (za kompetencje i predyspozycje do 
nauczania, za stosowane metody, sposób przeprowadzania zajęć)  i technicznej oceny (wykorzystanie 
pomocy dydaktycznych i sprzętu laboratoryjnego). Tylko trzech spośród omawianych czterech nauczycieli  
zostało ocenionych przez studentów i były to oceny 5,0. Brak oceny studentów jednego z nauczycieli 
akademickich wynikał z nieprzeprowadzenia rozmowy członków komisji hospitującej ze studentami 
po zajęciach wykładowych przeprowadzonych zdalnie.  
Profesor prowadzący wykład zdalnie otrzymał oceny 2,0 z oceny merytorycznej, metodycznej, technicznej 
i oceny studentów. Otrzymane negatywne oceny wynikały z zastosowania innej formy prowadzenia zajęć, 
od tej przewidzianej w sylabusie. Zajęcia powinny odbyć się w formie wykładu, natomiast polegały na 
przedstawianiu przez studentów prezentacji. Poza tym nauczyciel ustalił ze studentami inną formę egzaminu. 
Sylabus przewiduje egzamin w formie pisemnego zaliczenia wykładów, a nauczyciel zmienił tę formę na 
ocenę z prezentacji, które nie wszyscy studenci mieli szansę zaprezentować. Studenci wskazywali, że na 
laboratoriach z tego przedmiotu nie korzystają z tematyki wykładów. Zaleceniem komisji hospitującej 
nauczyciela było prowadzenie zajęć zgodnie z tematyką opisaną w sylabusie oraz z zachowaniem metod 
nauczania typowych dla wykładów, ponadto zachowanie formy zaliczenia tej części przedmiotu zgodnie 
z przyjętą w sylabusie. 

 

UWAGI 

WKdsJK sugeruje ponowną hospitację nauczyciela akademickiego, który otrzymał ocenę negatywną, 
na zajęciach wykładowych z tego samego przedmiotu i na tym samym kierunku studiów w roku akademickim 
2021/2022. 
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2.4 Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych – wydziałowa procedura planowania terminów 
konsultacji studentów i nauczycieli 

Kontrola planów konsultacji przez kierownika jednostki i osoby wskazane w procedurze wydziału 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
B.3. Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami. 

Na wydziale obowiązuje procedura (B.3.) według, której m.in.: nauczyciel akademicki przekazuje terminy 
(dzień tygodnia, zakres godzin) oraz miejsce odbywania konsultacji kierownikowi jednostki organizacyjnej 
wydziału; termin konsultacji nie powinien kolidować z terminami zajęć studentów; kierownik jednostki 
organizacyjnej wydziału sporządza zbiorczy plan konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich z jednostki 
i przekazuje w formie elektronicznej do dziekanatu; pracownik dziekanatu zamieszcza na stronie wydziałowej 
plan konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne w danym semestrze 
roku akademickiego; kierownik jednostki organizacyjnej wydziału jest odpowiedzialny za umieszczenie 
informacji o terminie konsultacji na tablicy ogłoszeń i/lub stronie internetowej swojej jednostki 
organizacyjnej oraz za terminowość odbywania konsultacji przez pracowników, w uzasadnionych 
przypadkach terminy konsultacji mogą być ustalane ze studentami na bieżąco. 

W roku sprawozdawczym w związku z pandemią konsultacje w semestrze letnim odbywały się poprzez 
platformę Microsoft Teams. 

UWAGI 

Członkowie WKdsJK stwierdzili, że nie ma potrzeby uszczegółowiania istniejącej procedury o zapis 
dotyczący konsultacji zdalnych, ponieważ zapisy w procedurze umożliwiają indywidualne ustalanie 
konsultacji ze studentami w uzasadnionych przypadkach. 
 
 

2.5 Ocena organizacji i funkcjonowania Uczelni i wydziału – procedura ankietyzacji Uczelni 

Sondaż diagnostyczny realizacji procesu kształcenia 

DANE ŹRÓDŁOWE 

1. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 18.02.2021r.) 

 
W roku sprawozdawczym (2020/2021) studenci wybierając Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

kierowali się najczęściej lokalizacją (31,6%), szerokim wyborem kierunków i specjalności (27%), poziomem 
kształcenia (21,8%) oraz profesjonalną kadrą (14,3%). W roku 2019/2020 studenci wybierając Wydział 
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kierowali się podobnie, szerokim wyborem kierunków i specjalności (27%), 
lokalizacją (18%), poziomem kształcenia (18%) oraz nieodpłatnością studiów (16%).  

W roku akademickim 2020/2021 przeważająca część respondentów (95,5%) wybrała WBiHZ w Szczecinie 
jako jedyny wydział, na którym chcieliby studiować. Podobnie było w roku ubiegłym (96%).  

W roku akademickim 2020/2021 źródłem informacji na temat oferty dydaktycznej ZUT w Szczecinie, 
z której najczęściej korzystali kandydaci na studia na WBiHZ były: strona internetowa uczelni (47,8%), 
rodzina/znajomi (14,6%), strona dla kandydatów (8,7%) oraz ogólnodostępne przeglądarki internetowe 
(5,8%). W minimalnym stopniu korzystali z reklamy radiowej (0,3%) oraz dni otwartych uczelni (1,4%). 
W roku 2019/2020 źródłem informacji na temat oferty dydaktycznej ZUT w Szczecinie były strona 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/Procedura_Konsultacje/O-II_4Procedura_planowania_termin%CB%87w_konsultacji_student%CB%87w_z_nauczycielami.pdf
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internetowa uczelni (42%), ogólnodostępne przeglądarki internetowe (12%) oraz strona dla kandydatów 
(9%). Korzystali także z reklamy radiowej (6%) oraz dni otwartych uczelni (6%).  

W roku akademickim 2020/2021 respondenci odpowiadając na pytanie o motywację przy wyborze WBiHZ 
ZUT w Szczecinie najczęściej (60,3%) wybierana była odpowiedź ze względu na ich zainteresowania oraz 
perspektywę pracy (25,9%). Część respondentów było niezdecydowanych i wzięło udział w rekrutacji na 
konkurencyjnych uczelniach. W roku 2019/2020 respondenci odpowiadając na pytanie o motywację przy 
wyborze WBiHZ ZUT w Szczecinie najczęściej wskazywali na ich zainteresowania (58%) oraz wymieniali 
perspektywę pracy (28%). 

UWAGI 

Zdaniem WKdsJK należy ciągle uatrakcyjniać strony internetowe prezentujące ofertę dydaktyczną 
wydziału oraz prowadzić więcej wszelkiego rodzaju działań promocyjnych np. przygotowanie 
i rozpowszechnianie reklam telewizyjnych, internetowych czy serwisy społecznościowe.  

Ze względu na niskie zainteresowanie kandydatów udziałem w dniach otwartych uczelni, należałoby się 
zastanowić nad zasadnością organizowania tego typu działań promocyjnych. 
 
 

2.6 Ocena realizacji praktyk programowych – wydziałowa procedura realizacji i rozliczania praktyk 
programowych 

Przegląd i weryfikacja programu i realizacji praktyk programowych/zawodowych 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
B.5. Procedura realizacji i rozliczania praktyk zawodowych studentów. 

1. Sprawozdanie pełnomocnika dziekana ds. praktyk. 
 

Praktyki na WBiHZ są realizowane zgodnie z obowiązującym programem  i Regulaminem Studiów oraz są 
integralną częścią w toku nauczania.  

Za organizację praktyk zawodowych na WBiHZ odpowiada pełnomocnik dziekana do spraw praktyk, 
którego zadaniem jest wzbogacanie ofert instytucji, w których studenci mogą odbywać praktyki; pomoc przy 
wyborze miejsca odbywania praktyk; nadzorowanie przebiegu praktyk; organizowanie konsultacji; 
dokonywanie wpisów do protokołów zaliczeniowych; organizacja i uczestniczenie w pracach komisji 
zaliczeniowych z praktyk. 

Realizacja praktyki zawodowej przez studenta dokumentowana jest dziennikiem praktyk zawierającym 
szczegółowy opis zadań wykonywanych przez studenta w poszczególne dni praktyki, potwierdzonych przez 
zakład pracy. 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie oceny dokonanej przez zakładowego opiekuna praktyk, oceny 
dzienniczka praktyk, oceny z zaliczenia ustnego (egzaminu) przed komisją składającą się z nauczycieli 
akademickich. Ocenę końcową stanowi średnia z trzech wyżej wymienionych ocen. 

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 111 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2020 r. dotyczącego szczegółowego 

harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021, studenci realizują praktyki wakacyjne od dnia 
12.07.2021 do dnia 22.08.2021. Do zaliczenia praktyk studenci mogą przystąpić w sesji jesiennej 
wyznaczonej od 01.09.2021 do 14.09.2021. Ostateczny termin zaliczenia i złożenia Protokołu z Praktyk 
w Dziekanacie za semestr letni 2020/2021, zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego 
wyznaczono do dnia 18. lutego 2022.  

W sesji jesiennej 2020/2021 wyznaczono 8 terminów zaliczeń z praktyk, dla wszystkich studentów, którzy 
zakończyli praktyki i dostarczyli do dziekanatu komplet dokumentów. Działając zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/16.07_procedur/O-IIProcedura_realizacji_i_rozliczania_praktyk_zawodowych_student%C3%B3w.pdf
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w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), zaliczenia 
praktyk z jednym wyjątkiem (na pisemną prośbę studentki), odbyły się stacjonarnie, z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

W roku sprawozdawczym do egzaminu z praktyk w sesji jesiennej 2020/2021 przystąpiło łącznie 56 
studentów, w tym 53 studentów spośród 85 studentów obecnych na bieżącym roku studiów i 3 studentów 
z roku akademickiego 2019/2020. 

Łącznie w sesji jesiennej 2020/2021 do zaliczenia praktyk nie przystąpiło 32 studentów. Natomiast 
procentowy udział osób zaliczających praktyki (62%) był na wyższym  poziomie w porównaniu z sesją 
jesienną 2019/2020, kiedy wynosił 48% zaliczających. Dla studentów, którzy z różnych przyczyn, w tym 
najczęściej: odbywanie praktyki w innym terminie, przebywanie na urlopach, niespełnienie wymogów 
formalnych w dokumentacji lub brak dostarczenia dokumentów z odbytych praktyk, podobnie jak w latach 
ubiegłych, wyznaczane będą dodatkowe terminy zaliczeń w trakcie semestru zimowego 2021/2022. 

Po sesji jesiennej 2020/2021 do 9 listopada 2021 r. wyznaczono dwa dodatkowe terminy zaliczeń, 
w których łącznie do zaliczenia przystapiło 19 studentów. 

Łącznie po sesji 2020/2021 do zaliczenia praktyk przystąpiło 69 studentów (76%). 
Na podstwie analiz opinii i ocen uzyskanych od pracodawców oraz uzyskanych zaliczeń przed komisją, 

należy podkreslić, że studenci WBiHZ są bardzo wysoko oceniani. Sami studenci podkreślą, że zajęcia na 
WBiHZ były bardzo dobrym przygotowaniem do wykonywania zadań praktycznych w miejscu odbywania 
praktyk. Wielu studentów, po odbytych praktykach utrzymuje kontakt z pracodawcami, jak również 
otrzymało propozycję zatrudnienia. W związku z powyższym, należy podkreslić, że realizowane praktyki są 
doskonałym uzupełnieniem nauki w toku studiów i pozwalają osiągnąć dodatkowe umiejętności 
i kompetencje społeczne przez studentów naszego wydziału.  

Ocena z praktyk jest wpisywana do systemu Dziekanat XP. Dokumenty z odbytych praktyk 
przechowywane są w dziekanacie WBiHZ. Wszystkie informacje związane z planowaniem, odbyciem, 
zaliczeniem praktyk, wykazem umiejętności oraz dokumenty do pobrania dla studentów są dostępne na 
wydziałowej stronie internetowej w zakładce: dla studenta: praktyki programowe.  

 
 

2.7 Ocena jakości i warunków realizacji zajęć dydaktycznych  - procedura ankietyzacji Uczelni 

Sondaż diagnostyczny w zakresie jakości i warunków realizacji zajęć dydaktycznych 

DANE ŹRÓDŁOWE 

1. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r.) 

 
W roku akademickim 2020/2021 spośród 56 respondentów największą frekwencją w badaniach wykazali 

się studenci kierunku kynologia (55,6%), biotechnologia (35,2%), a najniższą studenci kierunku zootechnika 
(9,3%). W roku 2019/2020 spośród 76 respondentów największą frekwencję w badaniach osiągnęli studenci 
kierunku kynologia (46,1%), biotechnologia (36,6%), a najniższą studenci kierunku zootechnika (22,4%).  

W roku akademickim 2020/2021 rozkład zajęć dydaktycznych na WBiHZ został oceniony przez studentów 
wszystkich kierunków na 4,0 (w skali od 2-5) (w roku akademickim 2019/2020 oceniono na 4,1) i był to jeden 
z najwyższych wyników na uczelni. W roku sprawozdawczym rozkład zajęć został najsłabiej oceniony przez 
studentów kierunku zootechnika (3,8), a najlepiej przez studentów kierunku biotechnologia (4,3). W roku 
2019/2020 rozkład zajęć podobnie został najsłabiej oceniony przez studentów kierunku zootechnika (4,0), 
a najlepiej przez studentów kierunku biotechnologia (4,3).  

Z kolei system oceny postępów w nauce w roku akademickim 2020/2021  (średnia 4,5) został oceniony 
najwyżej przez kierunek kynologia i zootechnika z taką samą średnią (4,5), następnie biotechnologia (4,4). 
Z kolei w roku 2019/2020 system oceny postępów w nauce (średnia 4,2) został oceniony najwyżej przez 
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kierunek biotechnologia (4,4), następnie kynologia (4,2) i zootechnika (4,0).  Należy również zaznaczyć, że 
system oceny postępów w nauce w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt w większości został oceniony na ocenę bardzo dobrą 37% i dobrą 33%, żaden z respondentów nie 
wystawił oceny negatywnej oceniając system oceny postępów w nauce.  

W roku akademickim 2020/2021 jakość funkcjonowania administracji uczelnianej wydziału uzyskała 
średnią ocenę 4,2 i była wyższa niż  w roku akademickim 2019/2020  (4,0). Jakość obsługi w dziekanacie 
została oceniona przez studentów na nieco wyższym poziomie (4,3) jak w poprzednim okresie 
sprawozdawczym (4,1).  

W roku akademickim 2020/2021 baza laboratoryjna i dydaktyczna została oceniona na 4,5. Najwyższe 
noty wystawili studenci kierunku zootechnika. W roku akademickim 2019/2020 baza laboratoryjna 
i dydaktyczna oceniona została nieco niżej (4,3), a najwyższe noty wystawili studenci kierunku kynologia. 

Zaplecze biblioteczne w roku sprawozdawczym zostało ocenione wyżej - średnia ocen 4,5 niż w roku 
poprzednim (średnia ocen 4,3).  

Średnia ważona za kryteria przyznawania pomocy materialnej wynosiła 3,9 i była nieco niższa w stosunku 
do poprzedniego roku akademickiego (4,0). Średnia ważona za kryteria przyznawania pomocy materialnej 
w roku akademickim 2020/2021 wynosiła 4,2 i była nieco niższa w stosunku do poprzedniego roku 
akademickiego (3,9).  

W roku sprawozdawczym dostępność infrastruktury mieszkaniowej w ramach osiedla studenckiego 
została oceniona na 4,4, korzystniej w stosunku do roku poprzedniego (4,2). Najlepiej została ona oceniona 
przez studentów kierunku zootechnika i biotechnologia. Z kolei w roku 2019/2020  odwrotnie ̶ najlepiej 
została ona oceniona przez studentów kierunku biotechnologia i zootechnika.  

Ocena działalności samorządu studenckiego w roku sprawozdawczym i poprzednim była pozytywna. 
W roku akademickim 2020/2021 najbardziej zadowoleni byli studenci kierunku zootechnika, zaś w roku 
poprzednim studenci kierunku biotechnologia.  

Infrastruktura sportowa i oferta kulturalna ogólnie zostały ocenione pozytywnie (4,3 w roku 2020/2021; 
4,0 w roku 2019/2020). Oceny integracji środowiska studenckiego i atmosfery towarzyszącej życiu 
studenckiemu kształtowały się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do poprzedniego roku akademickiego 
(odpowiednio 4,3 i 4,1).  

W roku sprawozdawczym wśród najczęściej wymienianych przedmiotów, które wzbudziły 
zainteresowanie studentów wymieniane były: podstawy szkolenia psów (8%), oraz na jednakowym poziomie 
procentowym wynoszącym 6% zoologia, oraz żywienie psów. W roku 2019/2020 największym 
zainteresowaniem wśród studentów cieszyły się przedmioty: podstawy szkolenia psów (11,84%), zoologia 
(9,21%) oraz mikrobiologia (7,89%).  

W roku sprawozdawczym według opinii 30,76% respondentów brak było przedmiotów, w których 
powtarzały się treści kształcenia. Pozostali ankietowani nie mieli zdania. 

W roku akademickim 2020/2021 na pytanie „Inne uwagi dotyczące funkcjonowania środowiska 
akademickiego, infrastruktury i funkcjonowania Uczelni”: najczęściej udzielaną odpowiedzią był brak uwag 
dotyczących środowiska akademickiego, infrastruktury i funkcjonowania Uczelni (53,75%). Natomiast 2,70% 
respondentów udzieliło odpowiedzi – „bardzo nieprzyjemni pracownicy administracji w budynku 
nanotechnologii”. W roku poprzednim 49,46% respondentów nie miało uwag dotyczących funkcjonowania 
uczelni i środowiska akademickiego. 
 
  



Strona 44 z 94 

2.8. Wydziałowa procedura kontroli zajęć dydaktycznych 

Wyrywkowa kontrola zajęć zgodnie z procedurą obowiązującą na wydziale 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
B.4. Procedura kontroli zajęć dydaktycznych. 

1. Sprawozdanie prodziekana ds. kształcenia z kontroli zajęć dydaktycznych realizowanych na WBiHZ. 
 
 

Zgodnie z wydziałową procedurą (B.4) kontrolę zajęć dydaktycznych (w każdym semestrze) 
przeprowadza: kierownik katedry (w przypadku doktorantów może być to opiekun naukowy/promotor), 
kierownik studiów podyplomowych, opiekun praktyk studenckich. 

Kontrolę zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kierowników katedr przeprowadza osoba wyznaczona 
przez dziekana. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przeprowadza niezależnie wyrywkowe kontrole 
zgodności realizacji zajęć dydaktycznych z rozkładem zajęć oraz dostępności informacji o procesie kształcenia 
(tablice ogłoszeń, strona internetowa ZUT/WBiHZ) dla studentów wydziału. W przypadku zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość osoby przeprowadzające kontrolę 
przypisane są do grupy nauczycieli realizujących przedmiot. 

Kontrola zajęć odbywa się w sposób niezapowiedziany, w dowolnym terminie podczas trwania semestru.  
Kierownicy jednostek zobowiązani są nie później niż do dnia 15 września roku akademickiego, którego 

dotyczą kontrole zajęć, przedstawić dziekanowi wyniki kontroli zajęć w postaci pisemnego sprawozdania. 
Na podstawie sprawozdań przygotowanych przez kierowników prowadzących kontrolę zajęć, prodziekan 
ds. studenckich i kształcenia sporządza roczny raport z kontroli zajęć, który składa wydziałowej komisji 
ds. jakości kształcenia. 

 
W roku akademickim 2020/2021 na WBiHZ ZUT w Szczecinie przeprowadzono kontrolę nauczycieli 

akademickich i doktorantów realizujących zajęcia na kierunkach: biotechnologia, kynologia, zootechnika, 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.  

W związku z uruchomieniem pierwszej edycji studiów podyplomowych Rehabilitacja zwierząt oraz 
kolejnej edycji studiów podyplomowych Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju, w okresie 
sprawozdawczym kontrolę zajęć dydaktycznych przeprowadzili również kierownicy studiów podyplomowych.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 71/2019 dot. regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (ze zmianami), zajęcia dydaktyczne odbywały się w większości 
poprzez platformy MS Teams lub Moodle, umożliwiające synchroniczną i asynchroniczną interakcję między 
studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia.  

Nauczyciele i studenci logowali się na platformie MS Teams zgodnie z planem zajęć. Dziekan i prodziekani 
ds. studenckich i kształcenia oraz kierownicy katedr przypisani do zespołów, mieli możliwość kontroli 
aktywności w utworzonych zespołach w aplikacji MS Teams, jak również uczestniczyli w kontroli zajęć. 

Kontrolę zajęć dydaktycznych odbyły się w większości zdalnie (sytuacja epidemiczna związana  
z COVID-19 i zdalnym nauczaniem) i dotyczyły różnych form zajęć: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, 
audytoryjnych, terenowych oraz seminariów i przeprowadzane były przez kierownika katedry w odniesieniu 
do pracowników, a opiekunów naukowych w odniesieniu do doktorantów.  

Zajęcia w większości rozpoczynały się i kończyły punktualnie. Sporadycznie rozpoczynały się z niewielkim 
opóźnieniem, co wynikało z trudności technicznych. W trakcie przeprowadzonych hospitacji kontrolowano 
między innymi: sposób prezentacji, wyboru i dostosowania materiałów dydaktycznych do formy 
realizowanych zajęć i tematyki przedmiotu oraz sposób realizacji zajęć praktycznych. 

Podczas kontroli nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości w realizacji procesu dydaktycznego. 
Zajęcia przeprowadzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zarówno 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/PROCEDURY_WBiHZ/O-II_3Procedura_kontroli_zaj%C4%99%C4%87_dydaktycznych.pdf
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nauczyciele, jak również doktoranci stosowali zróżnicowane metody, narzędzia i środki dydaktyczne, w celu 
zwiększenia efektywności przyswajania przez studentów wiedzy oraz nabywania umiejętności (poza 
prezentacjami, konspektami i instrukcjami przygotowywano indywidualnie filmy demonstracyjne, np. 
obrazujące prawidłowy sposób przeprowadzenia poszczególnych procedur, np. analitycznych). 
Wykorzystanie materiałów pomocniczych i sprzętu laboratoryjnego było racjonalne i wystarczające do 
osiągnięcia wszystkich wyznaczonych celów kształcenia. W związku ze znacznymi utrudnieniami 
wynikającymi z konieczności prowadzenia zajęć w trybie online, zwracano szczególną uwagę na praktyczną 
stronę prowadzonych zajęć np. poprzez modyfikację protokołów laboratoryjnych w sposób umożliwiający 
wykonanie poszczególnych zadań w domu przez studenta). Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym 
zazwyczaj były dłuższe i w niektórych przypadkach rozpoczynały się szerszym objaśnieniem i pokazem, 
następnie studenci obserwowali i samodzielnie dokumentowali pokazane na ekranie rysunki, preparaty, czy 
też schematy.  

Podejmowano próby aktywizacji studentów zachęcając ich do przeprowadzania własnych analiz, 
wywiadów itp.  

W wyjątkowych sytuacjach odbywały się zajęcia szkoleniowe, terenowe na powietrzu z udziałem psów, 
w mniejszych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

Zajęcia prowadzone były rzetelnie, merytorycznie oraz w tempie dostosowanym  
do możliwości studentów. Zgodność realizowanych treści zajęć prowadzonych na WBiHZ odpowiadała 
zaplanowanemu programowi (sylabusom).  

Istotnym problemem, na co zwracano uwagę we wcześniejszych sprawozdaniach, jest niewłaściwe 
podejście niektórych studentów do zdobywania wiedzy, co związane było z brakiem aktywności podczas 
zajęć.   

Po przeprowadzonych kontrolach zajęć zalecono:  

 stałe i obowiązkowe doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych (w tym technik kształcenia na 

odległość) oraz większe wykorzystanie (podczas zajęć) swoich doświadczeń naukowo-badawczych; 

 bieżące konsultacje doktorantów z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmiot,  

W przypadku doktorantów potwierdzono przydatność przekazywanych im na bieżąco wskazówek 
dotyczących prowadzenia zajęć; 

Kontrola zajęć dydaktycznych odbyła się również wśród nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach 
podyplomowych Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz Rehabilitacja zwierząt.  

We wszystkich przypadkach stwierdzono bardzo dobre przygotowanie do zajęć, które prowadzone były 
na wysokim poziomie przez doświadczonych dydaktyków oraz praktyków (w tym lekarzy weterynarii, 
specjalistów). Prezentowane treści zgodne były z tematyką, zajęcia odbywały się w czasie określonym 
w planie studiów w większości zdalnie.  

Zalecenia pokontrolne: 

 utrzymywać wysoki poziom kształcenia. 

 
 

2.9. Wydziałowa procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze/roku akademickim 

Przegląd i weryfikacja rozkładu zajęć i obciążeń dydaktycznych w roku akademickim/semestrze studiów 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
B.1. Procedura planowania rozkładu zajęć. 

 
Tryb planowania zajęć odbywa się centralnie z użyciem systemu Uczelnia.XP. System ten wykorzystywany 

jest również do planowania sesji egzaminacyjnej w każdym z semestrów, dzięki czemu harmonogram jest 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/10.04/OII_1Procedura_planowania_rozk%C5%82adu_zaj%C4%99%C4%87_w_semestrze__roku_akadem._.pdf
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widoczny dla studentów i nauczycieli w aplikacji e-dziekanat. Jest on udostępniany studentom w terminie 
wynikającym z Regulaminu studiów.  

Planowanie zajęć dydaktycznych odbywa się według procedury B.1, zgodnie z którą uwzględnia się ilości 
i liczebności grup studenckich, wybrane przez studentów przedmioty obieralne, możliwości przemieszczania 
się studentów między salami/budynkami. Dodatkowo brane są pod uwagę szczególne potrzeby związane  
z realizacją zajęć. Dotyczy to szczególnie zajęć realizowanych w terenie lub zajęć laboratoryjnych 
realizowanych w pomieszczeniach ze sprzętem badawczym mogącym pomieścić mniej osób niż liczy 
tradycyjna grupa laboratoryjna. W trakcie trwania semestru możliwe jest wprowadzanie uzasadnionych 
zmian na wniosek wykładowców lub studentów. Stąd studenci i nauczyciele poinformowani są 
o konieczności sprawdzania rozkładu zajęć na bieżąco.  

Zgodnie z wydziałową procedurą (B.1) prodziekan ds. studenckich i kształcenia określa obsadę zajęć 
i planuje ilość i liczebność grup studenckich na podstawie aktualnego stanu liczebnego studentów i ich 
statusu. Co najmniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem danego semestru, pracownikowi dziekanatu 
odpowiedzialnemu za planowanie zajęć, wysyłane są z jednostek wydziału wytyczne dotyczące realizacji 
zajęć. Pracownik dziekanatu układa rozkład zajęć dopiero po zatwierdzeniu przez prodziekana 
ds. studenckich i kształcenia wytycznych proponowanych przez jednostki. Prodziekan ds. studenckich 
i kształcenia, właściwy dla danego kierunku, uzupełnienia rozkład zajęć po zakończeniu procesu 
rekrutacyjnego. Następnie rozkład zajęć jest wprowadzany przez pracownika dziekanatu do systemu 
Uczelnia XP i udostępniany studentom nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 
w danym semestrze. 

W roku sprawozdawczym w związku z epidemią rozkład zajęć został zmodyfikowany w taki sposób aby 
w danym dniu tygodnia odbywały się wyłącznie zajęcia zdalne lub stacjonarne. Ułatwiło to płynne przejście 
z formy zdalnej w stacjonarną i odwrotnie.  
 
 

2.10. Wydziałowa procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej 

Przegląd i weryfikacja planu sesji egzaminacyjnej 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura:  
B.2. Procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej.  

 
Do planowania sesji egzaminacyjnej wykorzystuje się system Uczelnia.XP, który poprzez aplikację                  

e-dziekanat umożliwia studentom i nauczycielom sprawdzenie terminu i miejsca, w którym odbywa się 
zaplanowany egzamin. 

Na wydziale obowiązuje procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej (B.2), zgodnie z którą 
nauczyciel akademicki, w porozumieniu ze studentami, wyznacza co najmniej jedną datę przeprowadzenia 
egzaminu w terminie podstawowym oraz pierwszy termin poprawkowy, które muszą odbyć się w sesji 
egzaminacyjnej zaczynającej się bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego 
modułu/przedmiotu. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zarezerwować salę na czas trwania egzaminu. 
Kierownik jednostki organizacyjnej wydziału akceptuje zaplanowane terminy egzaminów i składa 
w dziekanacie wykaz terminów egzaminów zaplanowanych przez nauczycieli do przeprowadzenia w danej 
sesji egzaminacyjnej. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia weryfikuje harmonogram sesji egzaminacyjnej 
(liczbę egzaminów, terminy i miejsca ich realizacji). Pracownik dziekanatu umieszcza wykaz terminów 
egzaminów na stronie internetowej wydziału. 

W roku sprawozdawczym planowanie sesji egzaminacyjnej odbyło się zgodnie z wydziałową procedurą. 
W związku z pandemią egzaminy w sesji letniej odbyły się poprzez platformę Microsoft Teams. 
 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/PROCEDURY_WBiHZ/O-II_3bProcedura_planowania_i_organizacji_sesji_egzaminacyjnej.pdf
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2.11. E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość 

Monitorowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość 

 
Na żadnym kierunku na WBiHZ nie są prowadzone zajęcia E-learning.  
 
Wybuch pandemii związanej z rozprzestrzenieniem SARS-CoV2 wymusił na nauczycielach akademickich 

większe zainteresowanie wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia wykupiła pełny 
pakiet Office 365 ProPlus, a w jego ramach m.in. prostą w obsłudze aplikację MS Teams, z której mogą 
korzystać studenci, doktoranci, nauczyciele oraz osoby realizujące zajęcia na podstawie umowy zlecenia. 
Uczelniane Centrum Informatyki udostępniło pod adresem https://www.zut.edu.pl/teams instrukcję 
korzystania z aplikacji MS Teams.  

W okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni, nauczyciele tworzyli w/w aplikacji zespoły dla każdego 
przedmiotu. Nauczyciele zostali zobligowani przez władze dziekańskie do dopisania do tworzonych zespołów 
prodziekana właściwego kierunku, co zapewniało, zgodnie z zarządzeniem Rektora ZUT w sprawie 
wprowadzenia regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystanie metod  
i technik kształcenia na odległość (Zarządzenie nr 110 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2020 r.), bieżącą 
kontrolę prowadzonych zajęć w trybie zdalnym.  
 
 

2.12. Wydziałowa procedura oceny bazy i warunków realizacji zajęć laboratoryjnych 

Monitorowanie i ocena dostępności aktualizacji instrukcji laboratoryjnych 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
C.9. Procedura badania i oceny bazy dydaktycznej.  

Załącznik do procedury badania i oceny bazy laboratoryjnej  oraz materialnej do realizacji dydaktyki. 

1. Raport kierownika obiektów dydaktycznych ze sprawności sal dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii 
i Hodowli Zwierząt w roku akademickim 2020/2021. 

 

WBiHZ zapewnia wszystkim studentom oraz nauczycielom akademickim dostęp do odpowiednio 
wyposażonych sal dydaktycznych. Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem oraz oceną bazy sprawuje 
kierownik jednostki, który na bieżąco analizuje uwagi i sugestie pracowników  
i studentów, a następnie zgłasza je kierownikowi obiektów dydaktycznych. Bieżące usterki, zniszczenia, braki 
w wyposażeniu sal dydaktycznych ogólnodostępnych, nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza kierownikowi 
obiektów dydaktycznych, który informuje o zaistniałej sytuacji prodziekana ds. kształcenia. W porozumieniu 
z dziekanem podejmowane są na tej podstawie stosowne działania naprawcze. 

  
Zgodnie z wydziałową procedurą (C.9) nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 

dokonywana jest ocena bazy dydaktycznej przez kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, 
przez kierownika obiektów dydaktycznych, przez pełnomocnika dziekana ds. studentów 
z niepełnosprawnością. Kierownik katedry ocenia stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych 
(wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych) katedry oraz stan ich wyposażenia (urządzenia, materiały 
laboratoryjne itp.). Kierownicy katedr sporządzają protokoły z przeprowadzonej oceny (Karta oceny bazy 
dydaktycznej) i składają kierownikowi obiektów dydaktycznych nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/Procedura_baza_dydaktyczna/O-III_2Procedura_badania_i_oceny_bazy_laboratoryjnej_oraz_materialnej_do_realizacji_dydaktyki.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/PROCEDURY_WBiHZ/Procedury_3/za%C5%82%C4%85cznik_do_procedury_badania_i_oceny_bazy_laboratoryjnej_oraz_materialnej_do_realizacji_dydaktyki__1_.doc
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roku akademickiego. Kierownik obiektów dydaktycznych ocenia stan środków audiowizualnych 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych i w obrębie katedr w oparciu o karty bazy dydaktycznej.  

Kierownik obiektów dydaktycznych sporządza protokół w oparciu o karty bazy dydaktycznej przesłanych 
przez kierowników katedr oraz na podstawie przeprowadzonej kontroli ogólnodostępnych sal 
dydaktycznych.  

Protokół z oceny bazy dydaktycznej opracowany przez kierownika obiektów dydaktycznych przekazywany 
jest dziekanowi oraz wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. 

Kierownik obiektów dydaktycznych po zapoznaniu się z Kartami oceny bazy dydaktycznej nadesłanych 
przez kierowników jednostek oraz własnej oceny stanu środków audiowizualnych w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, złożył na ręce dziekana raport z przygotowania sal dydaktycznych do realizacji dydaktyki 
w roku akademickim 2020/2021. 

W roku sprawozdawczym niesprawny sprzęt był na bieżąco zgłaszany kierownikowi obiektów 
dydaktycznych, który przekazywał taki sprzęt do naprawy. 
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena rekrutacji na studia, osiągania przez studentów efektów uczenia się, zaliczenia toku 

studiów wraz z dyplomowaniem K - 3 
 

3.1 Ocena wymagań stawianych kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 
kandydatów na każdy poziom studiów 

Ocena przebiegu procesu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
 

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów (S1, N1, S2 i N2), odbywa się poprzez Internetowy System 
Rekrutacji (ISR). Dokumenty w formie papierowej kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia dostarcza 
do siedziby wydziałowej komisji rekrutacyjnej, zgodnie z podanymi terminami rekrutacji. Postępowanie 
rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów oraz poziom kształcenia (S1, N1, S2  
i N2). O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów 
decyduje liczba uzyskanych punktów. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach 
internetowych uczelni i wydziału w zakładce Dla Kandydata. 

Podstawą przyjęcia na I rok studiów S1 i N1 są wyniki pisemnego egzaminu: maturalnego, dojrzałości, 
matury międzynarodowej IB, matury europejskiej EB, maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą 
uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej. Przedmiotami uwzględnianymi w procesie 
rekrutacji na studia S1 są biologia lub matematyka. Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz 
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przyznaje się preferencje w procesie rekrutacji.  

Kandydaci na studia S2 winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym 
tego samego albo innego kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rankingu. 
W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, 
w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu 
kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub 
licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie), po których osiągnięte zostały efekty 
kształcenia zbieżne z oczekiwanymi od kandydatów. 

Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik 
testu kwalifikacyjnego:  

 dla kierunku zootechnika z zakresu: ogólnych zagadnień związanych z zootechniką, znajomość podstaw 
chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, znajomości podstawowych metod, 
technik i narzędzi wykorzystywanych w zootechnice. 
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 dla kierunku biotechnologia z zakresu: ogólnych zagadnień związanych z biotechnologią, znajomości 
procesów zachodzących w organizmach żywych oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii, 
znajomości metod, technik i narzędzi związanych z biotechnologią. 

 dla kierunku kynologia z zakresu: ogólnych zagadnień związanych z chowem, hodowlą i użytkowaniem 
psów. 

 
Narzędziem wykorzystywanym do monitorowania liczby kandydatów zarejestrowanych oraz przyjętych 

na studia jest Internetowy System Rekrutacji (ISR), w którym kandydaci na studia mają możliwość 
wypełnienia ankiety on-line. Wyniki tych ankiet są analizowane przez sekcję ds. programów i jakości 
kształcenia w dziale kształcenia uczelni, a następnie w formie sprawozdania przekazywane dziekanom. 
Również Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna corocznie monitoruje i analizuje liczbę kandydatów na studia. 

 
W roku akademickim 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek zootechnika 

przyjęto 25 kandydatów (spośród 25, którzy złożyli dokumenty), na kierunek biotechnologia  przyjęto 
42 kandydatów (spośród 56, którzy złożyli dokumenty), na kierunek kynologia  przyjęto 44 kandydatów 
(spośród 47, którzy złożyli dokumenty). 

W omawianym roku akademickim na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek kynologia  
przyjęto 27 kandydatów (spośród 27, którzy złożyli dokumenty). W związku z niską liczbą kandydatów na 
kierunkach zootechnika (4) i  biotechnologia (1) nie uruchomiono tej formy studiów. 

W roku sprawozdawczym na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek zootechnika przyjęto 
9 kandydatów (spośród 9, którzy złożyli dokumenty), na kierunek biotechnologia  przyjęto 17 kandydatów 
(spośród 17, którzy złożyli dokumenty), na kierunek kynologia  przyjęto 9 kandydatów (spośród 9, którzy 
złożyli dokumenty). 
 
 

3.2 Organizacja potwierdzania efektów uczenia się zdobytych w pozaformalnym procesie uczenia się 

Przeprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów 

 
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązana jest do złożenia kompletu 

wymaganych dokumentów w określonych terminach zgodnie z uchwałą nr 69 z dnia 27.05.2019 roku 
w sprawie określenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów w ZUT. Potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza komisja egzaminacyjna 
powoływana dla danego kierunku studiów przez Rektora, spośród nauczycieli akademickich prowadzących 
zajęcia na danym kierunku studiów.  

Potwierdzenie efektów uczenia się dokonuje się w Uczelni po przeprowadzeniu egzaminów (pisemnych 
i ustnych) ze wszystkich modułów zajęć, o potwierdzenie których wnioskuje osoba ubiegająca się. 
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych egzaminów oraz rozmów kwalifikacyjnych właściwa komisja 
podejmuje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, bądź odmowy potwierdzenia i zawiera ją w 
protokole, sporządzonym  w dwóch egzemplarzach, włącznie z wynikami przeprowadzonych egzaminów 
i rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnych zajęć/modułów zawartych w programie studiów danego 
kierunku, poziomu i profilu, ocenami, liczbą odpowiednio przypisanych punktów ECTS. Potwierdzenie 
efektów uczenia się pozwala na zaliczenie osobie wnioskującej nie więcej niż 50% punktów ECTS 
przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 
Za przeprowadzenie postępowania potwierdzenia efektów uczenia się Uczelnia pobiera opłaty. Zasady 
pobierania opłat określa Senat, natomiast ich wysokość Rektor. 

 
W roku sprawozdawczym nie złożono wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych  

w procesie uczenia się poza systemem studiów. 
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3.3 Monitorowanie i ocena postępów studentów w uczeniu się na wydziale 

Monitorowanie oceny postępów studentów w elektronicznym systemie obsługi dziekanatu – Dziekanat 
XP (DXP) 

 
Do monitorowania oraz oceny postępów studentów w nauce wykorzystywany jest ogólnouczelniany 

elektroniczny system obsługi dziekanatu – Dziekanat.XP (DXP). System ten pozwala na łatwy i szybki dostęp 
do bieżących informacji, dotyczących m.in. liczby studentów z uwzględnieniem kierunków, formy i poziomu 
studiów, semestru, jak również studentów skreślonych oraz przebywających na urlopach dziekańskich, 
a także dyplomantów.  
 
 
Tabela. Liczba studentów na kierunku studiów zootechnika 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 22 19   

II 21 20   

III 18 18   

IV 9 18   

II stopnia 
I 6 7   

II 3 -   

Razem: 79 82   

 
 
Tabela. Liczba absolwentów kierunku studiów zootechnika 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się  

w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli 

cykl 
kształcenia 

kończący się 
w danym 

roku 

Liczba 
absolwentów 

w danym 
roku 

I stopnia 

2021 13 8   

2020 14 10   

2019 39 25   

II stopnia 

2021 15 9   

2020 15 12   

2019 10 7   

Razem: 106 71   
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Tabela. Liczba studentów na kierunku studiów biotechnologia 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 35 25   

II 20 26   

III 15 19   

IV 16 15   

II stopnia 
I 32 15   

II - -   

Razem: 118 100   

 
 
Tabela. Liczba absolwentów kierunku studiów biotechnologia 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się  

w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli 

cykl 
kształcenia 

kończący się 
w danym 

roku 

Liczba 
absolwentów 

w danym 
roku 

I stopnia 

2021 42 15   

2020 29 13   

2019 49 26   

II stopnia 

2021 31 31   

2020 22 13   

2019 59 43   

Razem: 232 141   

 
 
Tabela. Liczba studentów na kierunku studiów Kynologia  

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane z 
poprzedniego 

roku 
akademickiego 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 43 60 27 22 

II 44 38 21 24 

III 28 36 4 19 

IV 40 26 17 1 

II stopnia 
I - 6 - - 

II - - - - 

Razem: 155 166 69 66 
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Tabela. Liczba absolwentów kierunku studiów Kynologia  

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się  

w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli 

cykl 
kształcenia 

kończący się 
w danym 

roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku 

I stopnia 

2021 58 33 35 12 

2020 56 21 26 12 

2019 - - - - 

II stopnia 

2021 10 - - - 

2020 - - - - 

2019 - - - - 

Razem: 124 54 61 24 

 
 

3.4 Ocena wydziałowej procedury osiągania i dokumentowania efektów uczenia się 

Analiza wydziałowego rocznego sprawozdania z oceny efektów uczenie się 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura:  
A.1. Procedura dokumentowania i oceny osiągniętych efektów uczenia się. 

1. Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia rok akademicki 2019/2020 semestr letni. 

2. Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy. 

 
Skuteczność osiągania efektów uczenia się w przedmiotach analizowana jest przez daną radę 

programową w oparciu o przygotowane przez prodziekana ds. studenckich i kształcenia tabelarycznych 
danych z oceny efektów uczenia się (dla każdego kierunku osobno) opracowanych na podstawie danych 
wygenerowanych z systemu Uczelnia XP. Sprawozdanie z analizy skuteczności osiągania efektów uczenia się 
na danym kierunku studiów, zawierającym tabelaryczne dane wraz z wnioskami, a także propozycjami 
działań zaradczych i usprawniających proces kształcenia są przekazywane przez radę programową w formie 
elektronicznej i papierowej prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia. Prodziekani ds. studenckich 
i kształcenia zapoznają się ze sprawozdaniami z osiągania efektów uczenia się na danym kierunku studiów. 
Scalony raport będący pełną dokumentacją, obejmującą roczne sprawozdanie z oceny efektów uczenia się na 
wszystkich kierunkach wydziału wraz z analizą, wnioskami i podjętymi decyzjami przez członków rady 
programowej danego kierunku studiów, prodziekan ds. studenckich i kształcenia prezentuje na kolegium 
ds. kształcenia, a następnie przekazuje wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. Wnioski ze sprawozdania 
wraz z zaleceniami ujmowane są w rocznym sprawozdaniu WKdsJK (sprawozdanie z funkcjonowania WSZJK 
na wydziale).  

 
Porównując wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w roku 

akademickim 2019/2020 w semestrze letnim, największy odsetek studentów, którzy nie osiągnęli efektów 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/270/O-I_1Procedura_dokumentowania_i_oceny_osignitych_efekt%CB%87w_ksztacenia_w_przedmiociemodule.pdf
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uczenia się stwierdzono na kierunku zootechnika (S2). Związane jest to m.in. z nieuczęszczaniem na zajęcia, 
nieprzystępowaniem do zaliczeń i egzaminów oraz rezygnacją ze studiów.  

 
Nieosiągnięcie przedmiotowych efektów przekraczające 40% studentów zaobserwowano na kierunku 

zootechnika w przedmiotach Metody badań na zwierzętach oraz Zastosowanie informatyki w pracy 
hodowlanej realizowanych w semestrze 1 studiów drugiego stopnia, a także w przedmiocie Praktyka 
produkcyjno-organizacyjna - 9 tygodni po II i III roku (S1, sem. 4).  

Na kierunku kynologia nieosiągnięcie przedmiotowych efektów przekraczające 40% studentów 
zaobserwowano w przedmiocie Praktyka (N1,sem. 6), co wynikać z sytuacji pandemicznej, w efekcie czego 
praktyki zawodowe odbywały się w terminie innym niż wyznaczony w harmonogramie organizacji roku 
akademickiego i programie studiów. Inne przyczyny to  przebywanie studentów na urlopach dziekańskich, 
składanie przez studentów dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych lub nieskładanie 
dokumentów z odbytych praktyk zawodowych, nieprzystąpienie do zaliczenia praktyk zawodowych 
w terminach wyznaczonych w sesji jesiennej (10 terminów w roku akademickim 2019/2020). 

 
Porównując stopień nieosiągnięcia efektów przedmiotowych między ocenianym semestrem letnim roku 

akademickiego 2019/2020 z semestrem letnim 2018/2019 stwierdzono jego nieznaczne zwiększenie na 
kierunkach kynologia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz zootechnika studia 
drugiego stopnia. W pozostałych przypadkach odnotowano poprawę stopnia osiągnięcia efektów uczenia 
się. 

 
Na kierunku zootechnika studia stacjonarne, poziom 1 (S1) w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020 nie stwierdzono przedmiotów, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło efektów uczenia 
się. W porównanie do roku akademickiego 2018/2019 w większości przedmiotów zmniejszył się procent 
studentów, którzy nie osiągnęli zakładanych efektów. Niemniej, stwierdzono niepokojący wzrostu wskaźnika 
nieosiągnięcia efektów uczenia się w przedmiocie Praktyka w semestrze 4., najczęstszymi przyczynami 
takiego stanu rzeczy były: odbywanie praktyk zawodowych w terminie innym niż wyznaczony 
w harmonogramie organizacji roku akademickiego i programie studiów (epidemia covid 19), przebywanie 
studentów na urlopach dziekańskich, składanie przez studentów dokumentacji niespełniającej wymogów 
formalnych lub brak składania dokumentów z odbytych praktyk zawodowych, nieprzystępowanie 
do zaliczenia praktyk zawodowych w terminach wyznaczonych w sesji jesiennej.  

Rada programowa zootechniki zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się w przypadku 
przedmiotów, w których wszyscy studenci osiągnęli efekty uczenia się ocenione przez prowadzących na 
ocenę bardzo dobrą (Pszczelnicto – sem.4,  Gerontologia oraz Psychologia zwierząt – sem.6). 

Na kierunku zootechnika studia stacjonarne 2. Stopnia (S2), w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020 stwierdzono jeden przedmiot – Metody badań na zwierzętach, w którym 50% studentów 
nie osiągnęło efektów uczenia się; z przedmiotów takich jak: Bezpieczeństwo i ergonomia pracy, Biotechniki 
rozrodu, Diagnostyka genetyczna, Komunikacja społeczna i techniki negocjacji, Marketing produktów 
pochodzenia zwierzęcego, Planowanie i organizacja pracy hodowlanej, Podstawy informacji naukowej, 
Ochrona własności przemysłowej, Zagospodarowanie użytków zielonych zakładanych efektów nie zaliczyło 4 
studentów, co stanowi 40%; ogólnie na większości przedmiotów w 1 semestrze roku 2019/2020 stwierdzono 
pogorszenie osiągalności efektów nauczania. Jako przyczynę prowadzący podali powód 17., należy zauważyć, 
że na pierwszym semestrze z reguły wyniki są słabsze ze względu na to, że niektórzy studenci rezygnują ze 
studiów – nie chodzą na zajęcia i nie przystępują do zaliczeń i egzaminów. 
 

Na kierunku biotechnologia  studia stacjonarne, poziom 1 (S1) oraz 2 (S2) w  semestrach letnich roku 
akademickiego 2019/2020 nie znalazły się przedmioty, w których nieosiąganie efektów uczenia 
przekroczyłoby 40%. 

Rada programowa biotechnologii zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się w przypadku 
przedmiotów, w których wszyscy studenci osiągnęli efekty kształcenia ocenione przez prowadzących na 
ocenę bardzo dobrą (Podstawy informacji naukowej i Bioetyka – S2, sem.1, ). Na kierunku anglojęzycznym S2 
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efekty uczenia się wszyscy studenci (5 osób) ze wszystkich przedmiotów osiągnęli w 100%. Oceny bardzo 
dobre w 100% pojawiły się w następujących przedmiotach: Cellular engineering in animal reproduction; 
Environmental toxicology; Genetic responses to environmental change; Master seminar; Monitoring of 
transgenic crops. 

 
Na kierunku kynologia studia niestacjonarne 1. Stopnia (S1), w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020 stwierdzono jeden przedmiot – Praktyka, w którym ponad 40% studentów nie osiągnęło efektów 
uczenia się. Przyczyny nieosiągnięcia efektów uczenia się w tym przedmiocie wg wskazań pełnomocnika 
dziekana ds. praktyk zawodowych dotyczyły najczęściej: odbywania praktyk zawodowych w terminie innym 
niż wyznaczony w harmonogramie organizacji roku akademickiego i programie studiów, przebywania 
studentów na urlopach dziekańskich, składania przez studentów dokumentacji niespełniającej wymogów 
formalnych lub nieskładania dokumentów z odbytych praktyk zawodowych, nieprzystąpienia do zaliczenia 
praktyk zawodowych w terminach wyznaczonych w sesji jesiennej (10 terminów w roku akademickim 
2019/2020). Na dzień 8.11.2021 r., stopień nieosiągnięcia efektów uczenia się w przedmiocie Praktyka, w 
związku z przystępowaniem studentów do zaliczenia praktyk zawodowych w terminach późniejszych niż 
wyznaczone w sesji jesiennej roku akademickiego 2019/2020, obniżył się do 27%. 

W celu poprawy osiągnięcia efektów uczenia się studentów w przedmiocie Praktyka rada programowa 
kierunku kynologia zaleca: opiekunom roku zwracanie szczególnej uwagi studentom już na początku 
semestru na odbywanie praktyk zawodowych i przystępowanie do egzaminu z praktyk zawodowych 
w wyznaczanych terminach.  

WKdsJK zwróciła uwagę, że wszyscy studenci kynologii w przedmiotach: Konkursy i próby pracy psów 
użytkowych S1, sem.1 (KS), Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psów S1, sem.6 (KS, KN) osiągnęli 
efekty kształcenia ocenione przez prowadzących na ocenę bardzo dobrą. 

 
 
Porównując wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w roku 

akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym nieosiągnięcie przedmiotowych efektów przekraczające 
40% studentów zaobserwowano na kierunku biotechnologia S1 w przedmiocie Biologia komórki 
realizowanym w 1. semestrze. Jest to związane w głównej mierze nieuczęszczaniem na zajęcia, 
nieprzystępowaniem do zaliczeń i egzaminów, a przede wszystkim z rezygnacji ze studiów.  

Porównując stopień nieosiągnięcia przedmiotowych efektów między ocenianym semestrem zimowym 
roku akademickiego 2020/2021 z semestrem zimowym 2019/2020 stwierdzono jego zwiększenie na 
kierunku biotechnologia studia pierwszego i trzeciego stopnia. W pozostałych przypadkach odnotowano 
poprawę stopnia osiągania efektów uczenia się. 

 
Na kierunku zootechnika studia stacjonarne 1. stopnia (S1), w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021 nie stwierdzono przedmiotów, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło efektów uczenia 
się.  
Rada programowa kierunku zootechnika zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się w przypadku 
przedmiotów: Zachowanie rozrodcze w kształtowaniu populacji (S1, sem.1), Podstawy informacji naukowej 
(S1, sem.5), Podstawy informatyki użytkowej w pielęgnacji zwierząt –(S1, sem.7) – wszyscy studenci 
otrzymali ocenę bardzo dobrą, a z przedmiotu Przydomowe przetwórstwo żywności (S1, sem.1) ocenę bardzo 
dobra otrzymało 20 studentów na 22 na liście, Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierząt (S1, 
sem.5) 15 osób na 16 uczących się.  

Na kierunku zootechnika studia niestacjonarne 2. stopnia (S2), w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 wszyscy studenci osiągnęli zakładane efekty uczenia się z wszystkich 
realizowanych przedmiotów. 
Rada programowa kierunku zootechnika zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się w przypadku 
przedmiotów: Chów i hodowla zwierząt amatorskich, Podstawy kyno- i felinoterapii, Położnictwo zwierząt, 
Rozród zwierząt wolno żyjących oraz Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszach - S2, sem.2, w których 
wszyscy studenci osiągnęli efekty kształcenia ocenione przez prowadzących na ocenę bardzo dobrą. 
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Na kierunku biotechnologia (S1) w semestrze 1 średnie nieosiąganie efektów uczenia się w przedmiotach 

wynosiło około 30% i wynikało z braku uczestnictwa studentów w zajęciach, którzy zrezygnowali ze studiów, 
a przez cały czas są w systemie e-dziekanat.  

Rada programowa kierunku biotechnologia zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się 
w przypadku przedmiotów:  Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzi – S1, sem.3, gdzie wszyscy studenci 
otrzymali ocenę bardzo dobrą oraz Podstawy diagnostyki toksykologicznej, gdzie 14 studentów na 15 
uzyskało ocenę bardzo dobrą. 

 
Na kierunku kynologia studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia, w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021 nie stwierdzono przedmiotów, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło 
efektów uczenia się.  
Rada programowa kierunku kynologia zaleca zweryfikowanie oceniania efektów uczenia się w przypadku 
przedmiotów: Szkolenie psów przewodników osób niewidomych, Szkolenie psów ratowniczych, Szkolenie 
psów stróżujących i obronnych - S1, sem.7, w których wszyscy studenci osiągnęli efekty uczenia się ocenione 
przez prowadzących na ocenę bardzo dobrą. 
 
UWAGI 

WKdsJK w celu poprawy osiągnięcia efektów uczenia się studentów w przedmiocie Praktyka zaleca 
opiekunom roku zwracanie szczególnej uwagi na odbywanie praktyk zawodowych i przystępowanie do 
egzaminu z praktyk zawodowych w wyznaczanych terminach. 

 WKdsJK sugeruje odpowiednim prodziekanom ds. studenckich i kształcenia zweryfikowanie oceniania 

efektów uczenia się w przypadku przedmiotów, w których wszyscy (lub prawie wszyscy) studenci osiągnęli 

efekty kształcenia ocenione przez prowadzących na ocenę bardzo dobrą. Weryfikacja poprzez np. 

poproszenie nauczyciela akademickiego o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej uzyskane efekty 

kształcenia wraz z listą zaliczeniową studentów zawierającą  oceny uzyskane z efektów uczenia się: wiedza, 

umiejętności i kompetencje. 

 
 

3.5 Ocena realizacji procesu dyplomowania – uczelniana procedura dyplomowania, wydziałowa 
procedura przebiegu procesu dyplomowania, wydziałowa procedura przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych 

Analiza jakości i sprawności osiągania efektów uczenia się przypisanych do procesu dyplomowania 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
B.7. Procedura przebiegu procesu dyplomowania. 
C.8. Procedura antyplagiatowa. 

1. Sprawozdanie Komisji ds. Oceny Jakości prac dyplomowych. 
2. Sprawozdania rad programowych kierunków studiów na wydziale. 

 
 
  

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.06.18/O-II_6aProcedura_przebiegu_procesu_dyplomowania__2_.pdf
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Tabela. Stopień realizacji prac dyplomowych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Rok akademicki 
Kierunek/stopień 

studiów 
Forma studiów 

Liczba studentów 
zarejestrowanych na 
ostatnim semestrze 

studiów 

Liczba obronionych 
prac dyplomowych 

2020/2021 Zootechnika S1 stacjonarna 9 8 

2020/2021 Zootechnika S2 stacjonarna 9 9 

2020/2021 Biotechnologia S1 stacjonarna 16 16 

2020/2021 Biotechnologia S2 stacjonarna 38 36 

2020/2021 Kynologia S1 stacjonarna 40 32 

2020/2021 Kynologia N1 niestacjonarna 17 11 

2020/2021 Kynologia S2 stacjonarna - - 

2020/2021 Kynologia N2 niestacjonarna - - 

 

 
 

  
 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania określa zarządzenie nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 roku 
w sprawie procedury procesu dyplomowania, na podstawie której opracowano wydziałową procedurę (B.7), 
która uwzględnia tryb zgłaszania i zatwierdzania tematu pracy dyplomowej, jego wybór i zmianę, zmianę 
opiekuna, tryb realizacji i złożenia pracy dyplomowej, jej recenzję, a także formalności związane z 
egzaminem dyplomowym. Wszystkie informacje związane z procesem dyplomowania studentów 
umieszczone są na wydziałowej stronie internetowej, w zakładce Dla studenta. 

Temat pracy dyplomowej może być opracowany bezpośrednio przez nauczyciela lub  
w porozumieniu ze studentem. Tematy zatwierdzane są przez radę programową danego kierunku studiów. 
Dokonany przez studenta wybór tematu pracy, promotora i jednostki, w której realizowana jest praca jest 
zatwierdzany przez prodziekan ds. studenckich i kształcenia. Student zobowiązany jest złożyć pracę 
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dyplomową w formie elektronicznej w systemie e-dziekanat, a w formie pisemnej w dziekanacie. Ostateczna 
wersja pracy weryfikowana jest przez promotora za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) 
zgodnie z wydziałową procedurą (C.8). Wydruk z JSA, podpisany przez promotora, dołączany jest do 
dokumentacji przebiegu studiów studenta. Praca dyplomowa podlega dwóm recenzjom – opiekuna 
i recenzenta. 

Egzamin dyplomowy może odbyć się po uzyskaniu przez studenta zaliczeń z każdego przedmiotu. Ma on 
formę egzaminu ustnego i jest składany przed powołaną przez prodziekana ds. studenckich i kształcenia 
komisją egzaminacyjną. W jej skład wchodzą: przewodniczący, opiekun pracy dyplomowej oraz recenzent. 
W trakcie egzaminu student odpowiada na dwa pytania z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych  
w programie studiów oraz jedno dotyczące realizowanej pracy. Podczas obrony dyplomant przedstawia 
swoją pracę w formie prezentacji multimedialnej. 

Prace dyplomowe prowadzone są przez nauczycieli akademickich z odpowiednimi kompetencjami 
potwierdzonymi głównie dorobkiem naukowym, ale również ukończonymi tematycznymi studiami 
podyplomowymi, kursami i szkoleniami. Na poziomie uczelni kwestie powierzania prac dyplomowych 
nauczycielom akademickim regulowane są zarządzeniem nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020. 

 
W roku akademickim 2020/2021 członkowie rady programowej kierunku zootechnika przeanalizowali 

zgłoszone przez nauczycieli akademickich tematy prac dyplomowych. Uważnie prześledzono treści 
załączonych do nich formatek oraz krótkie opisy zakresu badań i podaniem specjalności, na której będą 
mogły być realizowane. Zweryfikowano zasadność zgłoszenia tematów prac dyplomowych na określonych 
specjalnościach zgodnie z sylwetką absolwenta. Kwestie tematów budzących wątpliwości komisji 
konsultowano mailowo i telefonicznie z zainteresowanymi nauczycielami. Tak zweryfikowana lista tematów 
została zatwierdzona, a następnie zamieszczona na stronie internetowej wydziału. Komisja na bieżąco 
opiniowała także zgłaszane w trakcie roku akademickiego modyfikacje i zmiany tematów prac dyplomowych. 
W roku sprawozdawczym na kierunku zootechnika łączna ilość zgłaszanych tematów prac inżynierskich 
wynosiła 126, a prac magisterskich 96, pozytywnie zatwierdzonych zostało 126 tematów prac inżynierskich 
oraz 96 tematów prac magisterskich. Ponadto, w roku sprawozdawczym rada programowa zatwierdziła 
zmiany w temacie 1 pracy magisterskiej. Przyjęto również 4 nowe tematy prac inżynierskich oraz 5 prac 
magisterskich.  

W roku sprawozdawczym na kierunku biotechnologia łączna ilość zgłaszanych tematów prac inżynierskich 
wynosiła 30 , prac magisterskich 35, pozytywnie zatwierdzonych zostało 30 tematów prac inżynierskich oraz 
35 tematów prac magisterskich. Ponadto, w roku sprawozdawczym rada programowa zatwierdziła zmiany 
w tematach 5 prac inżynierskich oraz 1 pracy magisterskiej. Przyjęto również 30 nowych tematów prac 
inżynierskich oraz 35 prac magisterskich. 

W roku sprawozdawczym na kierunku kynologia rada programowa pozytywnie zaopiniowała 134 tematy 
prac inżynierskich oraz zatwierdziła 16 tematów prac magisterskich. 

W roku sprawozdawczym wydziałowa komisja ds. jakości prac dyplomowych dokonała oceny jakości prac 
dyplomowych wykonanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: biotechnologia, 
zootechnika i kynologia. Łącznie dokonano oceny 30 prac - po 10 prac z każdego kierunku (biotechnologia: 
5 prac magisterskich i 5 prac inżynierskich; zootechnika: 5 prac magisterskich i 5 prac inżynierskich, 
kynologia: 10 prac inżynierskich).  

Ocena formalnej i merytorycznej strony prac potwierdza opinię recenzentów i promotorów, że spełniają 
one kryteria pozwalające na osiągnięcie efektów przypisanych do pracy dyplomowej. Zdaniem komisji 
większą uwagę należałoby zwrócić na wykaz piśmiennictwa, który powinien być jednolity i zgodny 
z wymogami redakcyjno-edytorskimi prac dyplomowych obowiązującymi na WBiHZ.   
 
  



Strona 58 z 94 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowe procedury: 

C.1. Procedura wyboru przedmiotów obieralnych. 
C.2. Procedura wyboru specjalności. 
C.3. Procedura przygotowania indywidualnej organizacji studiów. Załącznik do podania o indywidualną 

organizację studiów. 
C.4. Procedura przygotowania indywidualnego programu studiów. 
 

Proces uczenia się dostosowany jest w ZUT/WBiHZ do zróżnicowanych potrzeb grupowych 
i indywidualnych studentów, w tym studentów z niepełnosprawnością i studentów wyróżniających się 
w nauce. Metody kształcenia stosowane podczas realizacji zajęć ukierunkowane są na studenta i mają na 
celu motywować do aktywnego udziału w procesie uczenia, a także umożliwiają studentom osiągnięcie 
efektów uczenia zakładanych w programie studiów. 

Studenci mogą także kreować indywidualną ścieżkę kształcenia poprzez wybór specjalności, przedmiotów 
z grupy przedmiotów obieralnych, a także wybór języka obcego oraz dobór grupy językowej, uwzględniając 
poziom zaawansowania swojej znajomości języka. 

Wyróżniający się studenci mogą kształtować spersonalizowaną ścieżkę edukacji  
i dostosowywać ją do swoich zainteresowań według indywidualnego programu studiów na podstawie zasad, 
które zostały określone w Regulaminie studiów (Uchwała nr 103 z dnia 31.05.2021 r.). Szczegółową realizację 
studiów według indywidualnego programu ustala dziekan, określając również sposób sprawowania opieki 
nad studentem przez nauczyciela akademickiego, który pełni rolę opiekuna naukowego. 

Student może również studiować zgodnie z indywidualną organizacją zajęć. Takie rozwiązanie jest 
skierowane do studentów, którzy m.in. studiują jednocześnie dwa kierunki, pracują, są rodzicami lub 
spodziewają się dziecka.  

 
Studenci, po zapoznaniu się z sylabusami, dokonują wyboru przedmiotów obieralnych spośród 

określonych w programach i planach studiów właściwych dla danego kierunku, formy i roku studiów. 
Zapisy na przedmioty obieralne są przeprowadzane: dla studentów rozpoczynających studia – w pierwszym 
tygodniu zajęć, dla pozostałych studentów – w semestrze letnim (czerwiec) na kolejny rok akademicki. 
Pracownik dziekanatu przygotowuje dokumentację wyboru przedmiotów obieralnych na dany rok 
akademicki. Studenci dokonują wyboru przedmiotu składając podpis w przygotowanej dokumentacji. 
Pracownik dziekanatu, na podstawie złożonych przez studentów podpisów, przygotowuje listy studentów 
zapisanych na poszczególne przedmioty obieralne i przekazuje prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia. 
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia podejmuje decyzję o uruchomieniu zajęć z przedmiotów obieralnych 
wybranych przez studentów (decyduje liczba studentów). Studenci, którzy nie dokonają wyboru 
w wyznaczonym terminie zostają, decyzją prodziekana ds. studenckich i kształcenia, skierowani na zajęcia 
z przedmiotów obieralnych, które zostały uruchomione. Zamiana wybranego przedmiotu obieralnego na 
inny jest możliwa tylko za zgodą prodziekana ds. studenckich i kształcenia i może się odbyć przed 
rozpoczęciem zajęć. Zamiana nie może spowodować zamknięcia uruchomionego przedmiotu ani 
uruchomienia nowego przedmiotu. Informacja o uruchomionych przedmiotach i listy osób zapisanych na 
poszczególne przedmioty są podawane do wiadomości studentów oraz nauczycieli akademickich 
odpowiedzialnych za przedmioty. Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia, otrzymuje od pracowników 
dziekanatu, w formie tabelarycznej dla każdego kierunku i semestru studiów, wykaz przedmiotów do wyboru 
w każdym bloku tematycznym z wpisaną liczbą studentów obierających dany przedmiot. 

3.6 Ocena możliwości realizacji efektów uczenia się  - wydziałowa procedura: wyboru przedmiotów 
obieralnych i specjalności, przygotowania indywidualnego programu studiów 

Analiza indywidualnych programów studiów oraz analiza uwzględniania preferencji studentów 
w wyborze przedmiotów obieralnych, specjalności 
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Na kierunku biotechnologia na studiach I stopnia przedmioty do wyboru były ułożone w bloki tematyczne 

i tak w I semestrze był jeden blok tematyczny, w którym do wyboru był 1 przedmiot humanistyczny spośród 
2. W II semestrze nie było przewidzianych przedmiotów do wyboru. W III semestrze  było zaplanowanych 
5 bloków tematycznych, z których studenci mogli wybierać 1 przedmiot spośród 3, za wyjątkiem bloku 
humanistycznego i językowego, w którym było po 1 przedmiocie do wyboru spośród 2. W semestrze IV 
zaplanowane były 4 bloki tematyczne, w semestrze V – 3, studenci wybierali 1 przedmiot z 3 (z wyjątkiem  
bloku 13, gdzie do wyboru był jeden przedmiot z dwóch). W semestrze VI były dwa bloki, do wyboru jeden 
przedmiot z trzech. W semestrze VII trzy bloki, do wyboru jeden przedmiot z trzech. 
 

 

Kierunek: 

 
BIOTECHNOLOGIA 

 

Forma: stacjonarna I stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych 
przedmiotów 

Ilość przedmiotów w bloku 
tematycznym 

I 
I 1 1 2 

II - - - 

II 
 

III 

2 1 2 

3 1 3 

4 1 3 

5 1 3 

6 1 2 

IV 

7 1 3 

8 1 3 

9 1 4 

10 1 3 

III 

V 

11 1 3 

12 1 3 

13 1 2 

VI 
14 1 3 

15 1 3 

IV VII 

16 1 3 

17 1 3 

18 1 3 

 
Na kierunku biotechnologia na studiach II stopnia w I semestrze były zaplanowane 2  bloki tematyczne dla 

specjalności bioinżynieria. Blok 1 – trzy przedmioty z sześciu, blok 2 – jeden przedmiot z dwóch. 
W II semestrze dla specjalności nanobioinżynieria zaplanowano dwa bloki tematyczne, spośród których 

studenci wybierali odpowiednio po jednym przedmiocie z czterech oraz po jednym przedmiocie z trzech. 
W III semestrze na specjalności nanobioinżynieria zaplanowano dwa bloki tematyczne 5 i 6, studenci 
wybierali po jednym przedmiocie z trzech.  

Dla specjalności biotechnologia w produkcji zwierzęcej, semestr III zaplanowano cztery bloki 
przedmiotów do wyboru. Studenci wybierali po jednym przedmiocie z trzech, z wyjątkiem bloku 5, gdzie 
wybierali jeden przedmiot z czterech. Dla w/w specjalności na semestrze IV był przewidziany jeden blok. 
Studenci wybierali jeden przedmiot z trzech. Dla specjalności biotechnology in animal production and 
environmental protection nie przewidziano przedmiotów do wyboru. 
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Na kierunku zootechnika na studiach I stopnia w I semestrze przedmioty do wyboru były ułożone w trzy 
bloki tematyczne, w tym w 2 blokach wybierany był 1 przedmiot spośród 3 i w jednym bloku 
1 przedmiot  spośród 2.  

W semestrze II przedmioty do wyboru były ułożone w dwa bloki tematyczne, w jednym spośród 
5 przedmiotów wybierano 2, w drugim bloku spośród 3 przedmiotów wybierano 1. 

W semestrze III dla specjalności Pielęgniarstwo zwierząt przedmioty do wyboru ułożone  były w 4 bloki 
tematyczne, w tym w 2 blokach wybierany był 1 przedmiot spośród 3 i w jednym bloku 1 przedmiot  spośród 
2 i w jednym bloku 1 z 4.  

W semestrze IV dla specjalności Pielęgniarstwo zwierząt z jednego bloku tematycznego wybrano 
1 przedmiot z 4. 

W semestrze V dla specjalności Pielęgniarstwo zwierząt przedmioty do wyboru ułożone były w 2 bloki 
tematyczne: w jednym bloku z 3 przedmiotów wybrano 1, a w drugim bloku spośród 4 przedmiotów 
wybrano 1.  

 W semestrze VI dla  specjalności Pielęgniarstwo zwierząt zaplanowano 4 bloki tematyczne, w  3 blokach 
z 5 przedmiotów wybierano 1, w jednym  bloku z 4 wybrano 1.  

W semestrze VII dla specjalności Pielęgniarstwo zwierząt przedmioty do wyboru ułożone były w dwa bloki 
tematyczne, w jednym bloku spośród 5 przedmiotów wybierano 2, a w drugim bloku studenci wybierali 
jeden przedmiot z trzech. 
 
  

Kierunek: 

 
BIOTECHNOLOGIA 

 

Forma: stacjonarna II stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych 
przedmiotów 

Ilość przedmiotów w bloku 
tematycznym 

 
I 

1L Bioinżynieria 
1 3 6 

 2 1 2 

3Z lic 
Biotechnologia w 

produkcji 
zwierzęcej i 

ochronie 
środowiska 

3 1 3 

4 1 3 

5 1 4 

6 1 3 

4L lic 
Biotechnologia w 

produkcji 
zwierzęcej i 

ochronie 
środowiska 

2 1 3 

3Z  
Biotechnology in 

animal 
production and 
environmental 

protection 

   

2Z 
Nanobioinzyniria 

3 1 4 

4 1 3 

II 
3L 

Nanobioinżynieria 

5 1 3 

6 1 3 
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Kierunek: 

 
ZOOTECHNIKA 

 

Forma: stacjonarna I stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych 
przedmiotów 

Ilość przedmiotów w bloku 
tematycznym 

I 

I 

1 1 2 

2 1 3 

3 1 3 

II 
4 2 5 

5 1 3 

II 
Specjalność 

Pielęgniarstwo 
zwierząt 

III 

6 1 2 

7 1 4 

81 1 3 

82 1 3 

IV 9 1 4 

III 
Specjalność 

Pielęgniarstwo 
zwierząt 

V 
10 1 3 

11 1 4 

VI 

12 1 5 

13 1 5 

14 1 5 

15 1 4 

IV 
Specjalność 

Pielęgniarstwo 
zwierząt  

 
 

VII 

16 2 5 

17 1 3 

 
Na kierunku zootechnika, studia drugiego stopnia w I semestrze przedmioty do wyboru ułożone były 

w dwa bloki tematyczne, w jednym bloku spośród 6 przedmiotów wybierano 3, w drugim bloku spośród 
6 przedmiotów wybierano 1. 

W semestrze II zaplanowano 6 bloków tematycznych, w dwóch blokach spośród 3 przedmiotów 
wybierano 1 przedmiot, w czterech blokach spośród 4 przedmiotów wybierano 1 przedmiot.  

W semestrze III brak przedmiotów do wyboru w programie studiów. 
 
 
 
 

Kierunek: 

 
ZOOTECHNIKA 

 

Forma: stacjonarna II stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych przedmiotów 
Ilość przedmiotów w bloku 

tematycznym 

I 

IL 
Hodowla 
zwierząt 

gospodarskich 

1 3 6 

2 1 
6 

IIZ 
Hodowla 
zwierząt 

gospodarskich 

3 1 3 

4 1 3 

5 1 4 

6 1 4 

7 1 4 

8 1 4 

II III --- --- --- 
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Na kierunku kynologia  na studiach niestacjonarnych I stopnia na I  semestrze  były dwa bloki tematyczne, 
z 1. wybrano 1 przedmiot z 2 przedmiotów, a w drugim 1 przedmiot z 6. 

W II semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w dwa bloki tematyczne, w których z 3 przedmiotów 
wybrano 1. 

W III semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w pięć bloków tematycznych. Trzy bloki po cztery 
przedmioty, spośród których wybierano jeden. W jednym bloku spośród dwóch przedmiotów wybierano 
jeden. W kolejnym bloku spośród dwóch przedmiotów wybierano jeden.  

W IV semestrze były dwa bloki tematyczne. W jednym bloku spośród trzech przedmiotów wybierano 
jeden. W drugim bloku spośród pięciu przedmiotów wybierano jeden. 

W semestrach V i VI – brak rocznika. 
W semestrze VII były dwa bloki do wyboru. Wybierano odpowiednio jeden przedmiot z czterech i jeden 

przedmiot  z trzech. 
 
 

Kierunek: 

 
KYNOLOGIA 

 

Forma:  niestacjonarna I stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych 
przedmiotów 

Ilość przedmiotów w bloku 
tematycznym 

I 

I 
1 1 2 

2 1 6 

II 
3 1 3 

4 1 3 

II 

III 

6 1 2 

7 1 3 

8 1 4 

9 1 4 

10 1 4 

IVL 
11 1 3 

12 1 5 

IV 
 

VII 
19 1 4 

20 1 3 

 
Na kierunku kynologia na studiach stacjonarnych 1 stopnia na I semestrze przedmioty do wyboru ułożone 

były w dwa bloki tematyczne, w pierwszym spośród 2 przedmiotów wybierano 1, w drugim spośród 
6 przedmiotów wybierano 1. 

W II semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w dwa bloki tematyczne po 3 przedmioty, spośród 
których wybierano po 1. 

W III semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w pięć bloków tematycznych, trzy bloki po 
4 przedmioty, spośród których wybierano po 1, w jednym bloku, spośród 2 przedmiotów wybierano 1, 
w jednym bloku spośród 3 przedmiotów wybierano 1. 

W IV semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w dwa bloki tematyczne po 3 przedmioty, spośród 
których wybierano po 1. W jednym bloku tematycznym z trzech przedmiotów wybierano jeden, a w drugim 
bloku jeden przedmiot z trzech. 

W V semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w trzy bloki tematyczne, dwa bloki po 
5 przedmiotów, spośród których wybierano po 1,  w jednym bloku, spośród 3. przedmiotów wybierano 1. 

W VI semestrze przedmioty do wyboru ułożone były w cztery bloki tematyczne, dwa bloki po 
4 przedmioty, spośród których wybierano po 1, w jednym bloku, spośród 6 przedmiotów wybierano 
2 przedmioty, w jednym bloku, spośród  5 przedmiotów wybierano 1 przedmiot. 

W VII semestrze były dwa bloki tematyczne. W jednym bloku tematycznym z trzech przedmiotów 
wybierano jeden, a drugim bloku z czterech przedmiotów wybierano jeden. 
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Kierunek: 

 
KYNOLOGIA 

 

Forma: stacjonarna I stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych przedmiotów 
Ilość przedmiotów w bloku 

tematycznym 

I 

I 
1 1 2 

2 1 6 

II 
3 1 3 

4 1 3 

 
 
 
 

II 

III 

6 1 2 

7 1 3 

8 1 4 

9 1 4 

IV 
10 1 4 

11 1 3 

III 

V 

12 1 5 

13 1 3 

14 1 5 

VI 

15 1 4 

16 1 6 

17 1 4 

18 1 5 

IV VII 
19 1 4 

20 1 3 

 
Na kierunku kynologia, studia drugiego stopnia, na pierwszym semestrze przedmioty do wyboru ułożone 

były w dwa bloki tematyczne, w jednym bloku spośród sześciu przedmiotów wybierano trzy, w drugim bloku 
spośród czterech wybierano jeden. 

 
 

Kierunek: 

 
Kynologia 

 

Forma: stacjonarna II stopnia 

Rok studiów semestr 
Kolejne bloki 
tematyczne 

Ilość wybieranych 
przedmiotów 

Ilość przedmiotów w bloku 
tematycznym 

I 
IL 
 

1 3 6 

2 1 4 

 
 

Oferta specjalności do wyboru ujęta jest w programach i planach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach i poziomach studiów, i jest dostępne na stronie internetowej 
wydziału. 

 
Studia pierwszego stopnia (dotyczy kierunku zootechnika)  
Student zostaje poinformowany o konieczności wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu w drugiej 
połowie semestru poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczyna się kształcenie w ramach 
specjalności. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia organizuje dla studentów spotkanie informacyjne 
połączone z prezentacją poszczególnych specjalności. Student, w terminie określonym przez prodziekana ds. 
studenckich i kształcenia, wskazuje preferowaną przez siebie specjalność wpisując się w dziekanacie na listę 
z wyborem specjalności. Studenci, którzy nie dokonają zapisów na specjalności, zostaną przydzieleni decyzją 
dziekana na specjalności, które zostały uruchomione. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przedstawia 
dziekanowi informację o preferencjach studentów dotyczących specjalności w terminie, nie później niż do 
dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczyna się kształcenie 
w ramach specjalności.  
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Studia drugiego stopnia (dotyczy kierunków biotechnologia i zootechnika, kynologia)  
Kandydat na studia drugiego stopnia wskazuje preferowaną specjalność w procesie rekrutacji 
w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR). Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przedstawia 
dziekanowi informację o preferencjach kandydatów dotyczących wskazywanych specjalności, nie później niż 
do dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczyna się kształcenie 
w ramach specjalności.  
 
Informacje dotyczące wszystkich kierunków studiów  
O uruchomieniu danych specjalności decyduje dziekan przed rozpoczęciem roku akademickiego, 
uwzględniając preferencje studentów i kandydatów na studia oraz możliwości wydziału. 
Wykaz uruchomionych specjalności na poszczególnych kierunkach, formach i poziomach studiów zostaje 
podany do wiadomości studentom i jednostkom organizacyjnym wydziału. Tabelaryczny wykaz dostępnych, 
w tym uruchomionych, specjalności na dany rok akademicki dla poszczególnych kierunków, form i poziomów 
studiów jest przedkładany wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia przez pracowników dziekanatu. 
 
Wykaz dostępnych i uruchomionych specjalności 

Kierunek biotechnologia S1 – brak specjalności. W roku akademickim 2020/2021 na kierunku 
biotechnologia S2 studenci kształcili się na specjalności bioinżynieria, nanobioinżynieria, biotechnologia 
w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska, biotechnology in animal production and enviromental 
protection. 

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku zootechnika S1 studenci kształcili się na specjalności 
pielęgniarstwo zwierząt. 

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku zootechnika S2 studenci kształcili się na specjalności 
hodowla zwierząt gospodarskich (dostępne były: hodowla zwierząt gospodarskich, ekologiczne i amatorskie 
użytkowanie zwierząt). 

Kierunek kynologia S1 – brak specjalności 
W roku akademickim 2020/2021 na kierunku kynologia S2 studenci kształcili się na specjalności: żywienie 

psów i profilaktyka zdrowotna. 
 

W roku sprawozdawczym nie złożono wniosków o indywidualny program studiów oraz indywidualną 
organizację zajęć. 
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena kadry realizującej zajęcia na studiach (kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, 

liczebność kadry oraz rozwój i doskonalenia) K - 4 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
C.11. Procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć. 

Karta kompetencji nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia lub grupę zajęć na 
Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.  
 

1. Analiza kart dorobku naukowego i kompetencji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021. 

4.1 Ocena doboru kadry dydaktycznej – wydziałowa procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji 
zajęć 

Monitoring dorobku naukowego kadry dydaktycznej wydziału 
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W roku akademickim 2020/2021 nauczyciele akademiccy WBiHZ oraz nauczyciele spoza wydziału 
poproszeni zostali do wypełnienia kart dorobku naukowego i kompetencji dla każdego kierunku studiów, 
na którym prowadzą zajęcia. Zbiorcze karty z katedr zostały odesłane przez kierowników jednostek WBiHZ, 
kierowników jednostek spoza wydziału, w tym jednostek międzywydziałowych. W przypadku braków lub 
nieprawidłowego wypełnienia karty, przewodnicząca WKdsJK odsyłała karty z prośbą o ich poprawienie 
i  uzupełnienie. Zebrane materiały zostały wnikliwie przeanalizowane przez WKdsJK. 

W odniesieniu do poprzednich lat zauważalne jest zwiększenie kompetencji w przedmiotach 
specjalistycznych, aczkolwiek w kilku przypadkach dorobek prowadzących nie jest jeszcze w pełni 
zadowalający. Komisja podtrzymuje sugestię odnośnie zwiększenia ilości kursów, szkoleń i stażów, 
a w niektórych przypadkach także publikacji, związanych z tematyką przedmiotów.  

Szczegółowe wytyczne odnośnie przedmiotów, w których prowadzący nauczyciele wykazali 
niewystarczający dorobek, Komisja przekazała bezpośrednio kierownikom poszczególnych katedr.  

W przedmiocie Nowotwory u psów nadal nie wykazano publikacji dotyczących tematyki przedmiotu. 
W tym zakresie zwrócono uwagę nauczycielowi prowadzącemu przedmiot.  

Komisja zauważa problem z uzyskaniem kart dorobku naukowego i kompetencji od osób prowadzących 
zajęcia, które nie są pracownikami wydziału.  

W związku z tym, że nowe sprawozdanie z WSZJK jest przygotowane zgodnie z wymaganiami raportu 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, WKdsJK wraz z prodziekanami ds. studenckich i kształcenia zdecydowała się 
na zmianę wyglądu kart kompetencji i kwalifikacji nauczyciela do prowadzenia zajęć na WBiHZ.   
 
Uwagi i zalecenia Komisji  
1. Kursy:   

a. należy wymieniać kursy, szkolenia, warsztaty, w których prowadzący brał udział adekwatne 
do przedmiotu (uczestnictwo potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem, dyplomem), a nie 
organizowane przez prowadzącego – te należy uwzględnić w działalności,  

b. rozprawa doktorska/habilitacyjna (to nie jest kurs ani szkolenie) – nie powinna być wpisywana w tej 
rubryce, natomiast w działalności, o ile tematycznie odpowiada przedmiotowi,  

c. udział w projektach, konferencjach itp. – należy zamieszczać w działalnościach.  
2. Działalności:  

a. w przypadku współpracy z gabinetem wet./lecznicą wet. – należy wskazać konkretną lecznicę,  
b. nie należy wpisywać: promotorstwa prac dyplomowych, wykładów w projektach typu Licealista…, 

Dutek,  Uniw. III Wieku, Festiwal Nauki itp., udziału w komisji egzaminów dyplomowych,  
c. nie należy wpisywać prowadzenia zajęć z udziałem technik multimedialnych, itp.  

3. Publikacje – należy uwzględnić te, które są tematycznie związane z przedmiotem.  
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty kierunkowe, w nazwie konkretnie wskazujące 
gatunek/działalność, którego dotyczą – np. psy, ośrodki rehabilitacyjne itp. – wówczas w szeroko 
rozumianym dorobku (publikacje, kursy, staże, działalności) muszą zostać wykazane działania i aktywności 
ściśle związane z konkretnym przedmiotem.  

Komisja podtrzymuje wcześniejsze sugestie, że w przypadku braku dorobku prowadzącego z danej 
dziedziny, a dysponowaniem dorobkiem np. w zakresie innych gatunków zwierząt zaleca się rezygnację 
z uszczegółowienia nazwy przedmiotu do czasu zwiększenia dorobku w danym zakresie tematycznym.  
Komisja zaleca, aby nie uwzględniać w dorobku tych studiów, kursów, szkoleń itp., które nie dotyczą 
bezpośrednio danego przedmiotu.    
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4.2 Ocena jakości kadry dydaktycznej – uczelniana procedura oceny nauczycieli akademickich przez 
studentów  

Analiza na podstawie sprawozdań sporządzonych na wydziałach z wyników ankietyzacji nauczycieli 
akademickich 

DANE ŹRÓDŁOWE 

1. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r.) 

 
Elementem oceny jakości kadry jest ocena okresowa nauczycieli akademickich. Zgodnie ze statutem ZUT 

wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie stosowanie do zakresu swoich obowiązków. 
Taka ocena jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na cztery lata i ma charakter kompleksowy i 
wieloaspektowy. Obejmuje ona: działalność naukową; dydaktyczną oraz organizacyjną. W ocenie działalności 
dydaktycznej duży nacisk kładzie się na opinię studentów oraz ocenę z hospitacji zajęć. Ponadto brane są pod 
uwagę autorstwa podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych pomocy naukowych, 
promotorstwa prac dyplomowych, opieka nad kołem naukowym, ukończenie studiów podyplomowych, 
wyjazdy dydaktyczne w ramach programów międzynarodowych i inne.  

Dokonując oceny nauczyciela akademickiego uwzględnia się ocenę przeprowadzaną dwa razy w roku 
przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych i jest przedstawiana 
w formie anonimowej i jednolitej dla całej uczelni ankiety. Zgodnie z zarządzeniem Rektora ZUT (Zarządzenie 
nr 10 z dnia 16.01.2020 r.) obejmuje ona pytania z zakresu sposobu przekazywania wiedzy, sposobu 
prowadzenia zajęć oraz sposobu oceniania przez nauczyciela. 

Poza okresową oceną nauczycieli akademickich, która obejmuje efekty działalności dydaktycznej na 
WBiHZ obowiązuje Procedura ankietyzacji – oceny nauczycieli akademickich przez studentów (C.10). 
Zgodnie z procedurą nauczyciel akademicki, który otrzyma ocenę negatywną (poniżej 3,0) poddawany jest 
dodatkowej hospitacji, mającej na celu kontrolę sposobu prowadzenia zajęć.  

 
Sytuacja w semestrze zimowym 2020/2021 związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

znacznie zmieniła sposób codziennego funkcjonowania Uczelni. Cała uczelnia ZUT przeszła w tryb pracy 
zdalnej z zastosowaniem platformy Microsoft Teams oraz narzędzi wchodzących w skład pakietu Office 365, 
która w znacznym stopniu ułatwiła komunikację między studentami i członkami naszej społeczności. 
Ze względu na pandemię Covid-19 w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia w semestrze zimowym 
odbywały się w formie zdalnej (Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. 
w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 
oraz Zarządzenie nr 40 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania), natomiast zajęcia w semestrze letnim 
prowadzono w trybie hybrydowym (Komunikat nr 5 Rektora ZUT z dnia 8 lutego 2021 r. o organizacji zajęć 
dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19). Wzór kwestionariusza Ankiety Uczelni został określony 
Zarządzeniem nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie.  

W semestrze zimowym 2020/2021 na WBiHZ oceniono 56 pracowników. Średnia ocen z wyników 
ankietyzacji pracowników poszczególnych (7) katedr była następująca: liczba pracowników, którzy otrzymali 
średnią z ankietyzacji poniżej 4,0 ̶ 2 osoby; liczba pracowników, którzy otrzymali średnią z ankietyzacji 
4,0 lub więcej  ̶  54 osób. Najwyżej ocenione zostały następujące katedry (wykres): Katedra Anatomii 
Zwierząt i Zoologii (4,94); Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii (4,82) i Katedra Nauk o Zwierzętach 
Monogastrycznych (4,75). W dalszej kolejności uplasowały się: Katedra Genetyki (4,74), Katedra Fizjologii, 
Cytobiologii i Proteomiki (4,71); Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska (4,58) 
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oraz Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających (4,54). Średnia dla całego WBiHZ wynosiła: 4,73. Średnia 
ocen wyników ankietyzacji pracowników WBiHZ z poszczególnych jednostek obrazuje poniższy wykres 
(semestr zimowy 2020/2021). 

 
 

 
 
 
W roku ubiegłym 2019/2020 (w semestrze zimowym) oceniono 64 pracowników, średnia ocen 

ankietyzacji nauczycieli akademickich była niższa i wynosiła 4,60 . Natomiast, rozkład średnich ocen wyników 
ankietyzacji nauczycieli akademickich przedstawiono na wykresie. Analiza wyników ankietyzacji (na wykresie 
poniżej) wskazuje, że wszyscy nauczyciele w semestrze zimowym roku 2019/2020 zostali ocenieni 
w przedziale ocen od 4,25 do 4,75.W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 dwudziestu 
dziewięciu nauczycieli uzyskało ocenę w przedziale od 4,25 do 4,75, a dwudziestu siedmiu w przedziale 
powyżej 4,75. 
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W roku 2020/2021 (w semestrze letnim) na WBiHZ oceniono 56 pracowników, średnia ocen z wyników 
ankietyzacji pracowników poszczególnych (7) katedr była następująca: liczba pracowników, którzy otrzymali 
średnią z ankietyzacji poniżej 4,0  ̶  5 osób; liczba pracowników, którzy otrzymali średnią z ankietyzacji 4,0 
lub więcej  ̶  52 osoby. Najwyżej ocenione zostały następujące katedry (wykres): Katedra Mikrobiologii 
i Biotechnologii (4,85), Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska (4,79) oraz z taką samą 
średnią Katedra Genetyki (4,70) i Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych (4,70). W dalszej kolejności 
uplasowały się: Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających (4,67), Katedra Fizjologii, Cytobiologii 
i Proteomiki (4,4) oraz Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii (4,35). Średnia dla całego WBiHZ wynosiła: 4,62. 
Średnia ocen wyników ankietyzacji pracowników WBiHZ z poszczególnych jednostek obrazuje poniższy 
wykres (semestr letni 2020/2021). 

 
 

 
 
 
W roku ubiegłym 2019/2020 (w semestrze letnim) na WBiHZ oceniono 56 pracowników, średnia ocen 

ankietyzacji nauczycieli akademickich była niewiele wyższa i wynosiła 4,63. Natomiast, rozkład średnich ocen 
wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich przedstawiono na wykresie. Analiza wyników ankietyzacji 
(na wykresie poniżej) wskazuje, że wszyscy nauczyciele w semestrze letnim roku 2019/2020 zostali ocenieni 
w przedziale ocen od 4,25 do 4,75. W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 pięciu nauczycieli 
uzyskało ocenę w przedziale od 3,75 do 4,24, czterdziestu jeden nauczycieli uzyskało ocenę w przedziale od 
4,25 do 4,75, a dziewięciu w przedziale powyżej 4,75. Należy podkreślić, że wszystkie wyniki ankietyzacji 
osiągnęły wysoki poziom.  
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Zgodnie z wydziałową procedurą (C.10), kierownik jednostki organizacyjnej wydziału opracowuje 
sprawozdanie z ankietyzacji podległych mu nauczycieli akademickich na podstawie wyników ankietyzacji 
i przekazuje dziekanowi, wraz z wynikami ankietyzacji nauczyciela, w formie papierowej. W przypadku 
uzyskania przez nauczyciela pozytywnej oceny poniżej 4,0, kierownik jednostki musi podjąć środki zaradcze 
wobec takiego nauczyciela, które opisuje w sprawozdaniu do dziekana. W roku sprawozdawczym główne 
działania poprawiające jakość kształcenia w stosunku do pracowników ze średnią poniżej 4,0 były 
następujące: rozmowa w celu zdiagnozowania problemu, wyjaśnienie i przeanalizowanie przyczyn zaistniałej 
sytuacji oraz wskazanie popełnionych błędów, zalecenie przygotowania przed zajęciami konspektów i ich 
weryfikacja, kontrola prowadzonych zajęć oraz rozmowa ze studentami w sprawie ich oczekiwań oraz 
mobilizowanie w kierunku większego zaangażowania oraz poprawy relacji z prowadzącym, doskonalenie 
umiejętności w posługiwaniu się narzędziami do nauki zdalnej, dostosowanie materiałów dydaktycznych 
do nowych form ich przekazywania za pomocą narzędzi do nauki zdalnej. 
 

W roku sprawozdawczym 2020/2021 zgodnie z zaleceniami WKdsJK pełnomocnik dziekana 
ds. ankietyzacji prowadził akcję promocyjną /informacyjną zachęcającą studentów do wypełnienia ankiet. 
Wysyłane były przypomnienia do starostów roku o możliwości wypełnienia elektronicznej ankiety z prośbą 
o rozpowszechnienie informacji wśród koleżanek/kolegów z podkreśleniem, że ważne jest to z punktu 
widzenia oceny jakości kształcenia. Zachęcano studentów do opisowego przedstawienia problemu 
szczególnie w przypadku do wydania negatywnej opinii na zadane w ankiecie pytanie. W trakcie każdego 
semestru studenci cyklicznie powiadamiani byli o wszystkich sprawach związanych z ankietyzacją. W celu 
zwiększenia frekwencji ankietyzacji podejmowane były działania możliwe do zastosowania w obecnej 
sytuacji pandemii (COVID19). 
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4.3 System wspierania i motywowania nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego 
lub artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych - nagrody za dydaktykę, pensum, 
zniżki, awanse 

Ocena systemu wspierania i motywowania nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego lub 
artystycznego oraz podnoszenie ich kompetencji dydaktycznych, w tym związanych z kształceniem 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Monitorowanie zadowolenia nauczycieli akademickich z funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi 
do nauczania. 

 
 

System motywacyjny ZUT obejmuje nagradzanie pracowników za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej (Zarządzenie nr 6 Rektora ZUT z dnia 30.01.2019 r.). W zakresie działalności 
dydaktycznej nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę za autorstwo lub współautorstwo podręcznika 
lub skryptu, artykułu dydaktycznego i zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia powodującego istotną 
poprawę poziomu pracy dydaktycznej, np. poprzez prowadzenie prac dyplomowych wyróżnionych 
w konkursach ogólnopolskich, współautorstwo programu nowego kierunku studiów lub specjalności, 
uruchomienie nowego laboratorium dydaktycznego. 

Ponadto pracownicy ZUT mogą ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie za ponadprzeciętną aktywność 
naukową (Zarządzenie nr 122 Rektora ZUT z dnia 18.12.2019 r.). W marcu 2020 r. na uczelni został 
wprowadzony Regulamin wynagrodzeń (Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24.03.2020  r.), w którym 
zawarte zostały szczegółowe zasady wynagradzania pracowników, w tym również za ponadprzeciętną 
działalność naukową. 

Nauczyciele akademiccy mają również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział 
w konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez uczelnię i wydział. Pracownikowi ubiegającemu się 
o odbycie szkolenia podnoszącego kwalifikacje mogą być przyznane świadczenia finansowe na pokrycie opłat 
za kształcenie, zakup podręczników, przejazdy i zakwaterowanie (Zarządzenie nr 61 Rektora ZUT z dnia 
12.07.2018 r.). 

 
Od września 2019 roku ZUT w Szczecinie realizuje projekt "ZUT 4.0-Kierunek: Przyszłość" na podstawie 

zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie: nr POWR.03.05.00-00-Z205/18. 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności procesów dydaktycznych i zarządczych na ZUT 
do VIII 2023 r. poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i cyfrową integrację działań modernizacyjnych 
wszystkich aktywności uczelni, w tym m.in. badań naukowych, dydaktyki, zarządzania zasobami 
i administracji, a także poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, kierowniczej i zarządzającej 
oraz studentów uczelni. Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, a jego wartość wynosi 12.099.498,39 zł. 

Z kolei od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2022 w ZUT realizowany jest projekt pod nazwą "ZUT 2.0 - 
Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet", mający na celu podniesienie konkurencyjności ZUT poprzez 
zintegrowanie działań modernizacyjnych w ramach wszystkich aktywności uczelni. Wartość projektu: 
9 085 273,78 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2022 roku konkurencyjności ZUT w nauce 
i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich 
aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej  
i dydaktycznej). W ramach projektu również są organizowane szkolenia w tym m.in. z technik e-learningu. 

 
Na uczelni badany jest poziom satysfakcji nauczyciela akademickiego dotyczący oceny jakości kształcenia 

w uczelni. Kwestionariusz ankiet rozpowszechniony jest za pomocą modułu Aniekta.XP systemu Uczelnia.XP. 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 102 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 roku nauczyciel akademicki za pomocą 
poczty elektronicznej otrzymuje link do strony z zamieszczonym kwestionariuszem ankiet. Badanie opinii 
nauczycieli akademickich dotyczącej oceny jakości kształcenia w Uczelni przeprowadza się raz w roku, 
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w terminie od marca do czerwca danego roku akademickiego i obejmuje poprzedni rok akademicki. 
W badaniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia w ZUT. 
Ankiety wypełniane są anonimowo i dobrowolnie. 
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena infrastruktury, zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów 

studiów, warunków prowadzenia zajęć oraz ich zastosowanie K – 5 
 

5.1 Ocena bazy dydaktycznej i materialnej wykorzystywanej w realizacji kształcenia – wydziałowa 
procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki 

Analiza zgodności bazy dydaktycznej (w tym wyposażenia laboratoryjnego) z treściami programowymi 
i wymaganymi efektami uczenia się w przedmiocie w tym infrastruktura informatyczna                                   
i oprogramowanie stosowane w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
C.9. Procedura badania i oceny bazy dydaktycznej.  

Załącznik do procedury badania i oceny bazy laboratoryjnej  oraz materialnej do realizacji dydaktyki. 

1. Raport administratora obiektu dydaktycznego ze sprawności sal dydaktycznych na Wydziale 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w roku akademickim 2020/2021. 

 
WBiHZ zapewnia wszystkim studentom oraz nauczycielom akademickim dostęp do odpowiednio 

wyposażonych w sprzęt multimedialny sal dydaktycznych oraz licencjonowanego oprogramowania 
wykorzystywanego w procesie kształcenia. Jednostki wydziałowe dysponują bazą dydaktyczną i naukową 
dostosowaną do potrzeb prowadzonych kierunków, zapewniając tym samym studentom osiągnięcie 
zakładanych efektów uczenia się i włączanie się w badania naukowe. Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 
oraz oceną bazy sprawuje kierownik jednostki, który na bieżąco analizuje uwagi i sugestie pracowników 
i studentów, a następnie zgłasza administratorowi obiektów dydaktycznych. Bieżące usterki, zniszczenia, 
braki w wyposażeniu sal dydaktycznych, nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza kierownikowi obiektów 
dydaktycznych, który informuje o zaistniałej sytuacji prodziekana ds. studenckich i kształcenia. W 
porozumieniu z dziekanem podejmowane są na tej podstawie stosowne działania naprawcze i zakupy.  

Zgodnie z wydziałową procedurą nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 
dokonywana jest ocena bazy dydaktycznej przez kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, przez 
administratora obiektów dydaktycznych, przez pełnomocnika dziekana ds. studentów 
z niepełnosprawnością.  

Infrastruktura dydaktyczna i naukowa wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnym 
w realizacji procesu dydaktycznego jest w pełni dostępna dla pracowników, studentów i doktorantów. 
Uczelnia jest przygotowana do kształcenia studentów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Proces dydaktyczny organizowany z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania 
informatycznego pozwalający na pracę w systemie synchronicznym, odbywa się w uczelni z wykorzystaniem 
m.in. popularnej aplikacji MS Teams, która umożliwia również udostępnianie studentom materiałów 
dydaktycznych. W ramach pakietu MS Office365 ProPlus nauczyciele i osoby z zewnątrz korzystać mogą m.in. 
z aplikacji FORMS, która umożliwia zdalne przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w formie pisemnej. 

W pracowniach komputerowych zlokalizowanych w budynkach wydziału zainstalowane jest 
oprogramowanie systemowe Microsoft Windows oraz oprogramowania aplikacyjne obejmujące wybór 
licencjonowanych programów matematycznych (Mathematica, Matlab, PTC Prime 7), statystycznych 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/Procedura_baza_dydaktyczna/O-III_2Procedura_badania_i_oceny_bazy_laboratoryjnej_oraz_materialnej_do_realizacji_dydaktyki.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/PROCEDURY_WBiHZ/Procedury_3/za%C5%82%C4%85cznik_do_procedury_badania_i_oceny_bazy_laboratoryjnej_oraz_materialnej_do_realizacji_dydaktyki__1_.doc
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(Statistica - Statistica Pakiet Zaawansowany, Statistica QC, Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe, 
Statistica Data Miner, Statistica Text Miner, Statistica Process Optimization (QC Miner), Statistica MSPC 
(Multivariate Statistical Process Control - wielowymiarowe sterowanie jakością procesów), Statistica SAL 
(Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń), Statistica VEPAC 
(Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji), Statistica ETL (Extract, Transform and 
Load), Statistica Reporting Tables -tabele raportujące), graficznych (CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter, 
Corel PaintShop Pro, Corel VideoStudio, Corel PDF Fusion,  AutoCAD) oraz zintegrowany pakiet biurowy 
Microsoft Office. 

W roku sprawozdawczym kierownik obiektów dydaktycznych po zapoznaniu się z „Kartami oceny bazy 
laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT” 
nadesłanych przez kierowników jednostek oraz własnej oceny stanu środków audiowizualnych 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, złożył na ręce dziekana raport z przygotowania sal dydaktycznych do 
realizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021. 

W roku sprawozdawczym niesprawny sprzęt był na bieżąco zgłaszany administratorowi obiektów 
dydaktycznych, który przekazywał taki sprzęt do naprawy. 
 
 

5.2 Analiza dostępności literatury zgodnie z sylabusami 

Weryfikacja sylabusów (kart zajęć) pod względem dostępności literatury 

 

Studenci na WBiHZ mają dostęp do Biblioteki Głównej ZUT zlokalizowanej przy ul. Ku Słońcu 140, 
biblioteki specjalistycznej zlokalizowanej na terenie nowego kampusu w budynku dziekanatu oraz 
Wypożyczalni Językowej. Analizując zasoby biblioteczne uczelni należy podkreślić, że znajduje się w nich 
blisko 495 tysięcy tytułów książek oraz czasopism. Dodatkowo Biblioteka Główna ZUT dysponuje 34 179 
normami w wersji papierowej oraz 30 000 w wersji elektronicznej oraz 187 057 opisami patentowymi, 
wzorami użytkowymi i przemysłowymi w wersji papierowej (stan na koniec roku 2020). Warto zauważyć, że 
średnio rocznie do biblioteki wpływa prawie 3,5 tysiąca książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych. 
Większość księgozbioru udostępniana jest pracownikom i studentom w tzw. wolnym dostępie. Biblioteka 
Główna ZUT oferuje łącznie 605 miejsc dla studentów. Dzięki udziałowi w konsorcjach oraz umowom 
z dystrybutorami czasopism Biblioteka zapewnia zdalny dostęp do pełnotekstowych baz danych czasopism 
i książek zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługują bazy: ScienceDirect firmy Elsevier, SpringerLink, 
American Chemical Society, ProQuest Information&Learning, Royal Society of Chemistry, SCIFinder 
(Chemical Abstracts), Knovel Library a także bazy patentowe.  

Biblioteka pracuje w nowoczesnym zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki któremu wiele 
usług oferowanych jest drogą elektroniczną. Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje użytkowników 
w sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez Internet, nie wypełniając rewersów. Katalog 
Biblioteki ZUT jest dostępny w Internecie ze strony domowej: http://www.bg.zut.edu.pl. Użytkownicy mają 
dostęp do swego konta w Wypożyczalni i mogą sprawdzić zdalnie, jakie książki są wypożyczone i na jaki 
okres; są też powiadamiani o wielu operacjach związanych z wypożyczeniami.  

Do dyspozycji użytkowników w Bibliotece Głównej oraz w bibliotekach wydziałowych 
i międzywydziałowych stoją stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i do katalogu bibliotecznego. 
Oprócz wypożyczeń długoterminowych z Wypożyczalni, studenci mogą wypożyczać podręczniki również 
z czytelni wydziałowej. Biblioteka Główna ZUT oferuje również możliwość przeglądania i korzystania  
z pięciu baz bibliograficzno-abstraktowych oraz takiej samej liczby baz patentowych. W zasobach Biblioteki 
Głównej znajdują się również polskie otwarte bazy bibliograficzno-pełnotekstowe. Łatwość przeszukiwania 
umożliwia multiwyszukiwarka EBSCO pozwalająca na skuteczne przeszukiwanie większość zasobów 
elektronicznych ZUT. 
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Bardzo ważną rolę w poszukiwaniu niezbędnego do zajęć jak również pracy dyplomowej i artykułów 
naukowych piśmiennictwa spełnia wydziałowa biblioteka, która dysponuje bogatą kolekcją książek 
i czasopism z dziedziny zootechniki, biotechnologii i kynologii, nauk przyrodniczych oraz pokrewnych.   

W bibliotece WBiHZ ma miejsce wolny dostęp do zbiorów książek i czasopism. Księgozbiór podzielony jest 
na kolekcje tematyczne i podkolekcje tak, aby czytelnik szybko odnalazł poszukiwane pozycje. Najstarsze 
zbiory Biblioteki WBIHZ znajdują się w strefie magazynowej i są przynoszone przez bibliotekarza na prośbę 
czytelnika.  

Biblioteka WBiHZ posiada 6296 vol. książek oraz 3480 (volumeny oprawne) czasopism oraz 307 zeszytów 
nieoprawnych i nieopracowanych czasopism. Liczba tytułów prenumerowanych czasopism krajowych dla 
Biblioteki WBiHZ wynosi 49 tytułów. 

Powierzchnia biblioteki WBiHZ wynosi 161 m2 i dysponuje ona 14 miejscami dla czytelników oraz 
4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i zasobów informacyjnych. W Bibliotece WBiHZ 
studenci mogą również skorzystać ze skanera i drukarki.  

Ponadto, komputery znajdujące się w jednostkach organizacyjnych wydziału połączone są w sieć 
wewnątrzwydziałową i są dostępne dla wszystkich studentów realizujących prace dyplomowe. Profil 
tematyczny zasobów dostosowany jest do potrzeb kadry naukowej oraz do kierunków i zagadnień 
poruszanych w programie studiów na WBiHZ.  

Najczęściej wykorzystywaną przez studentów WBiHZ bazą jest Ibuk Libra, czyli baza elektronicznych wersji 
książek publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe i akademickie, a także serwis 
anglojęzycznych książek Ebook Central. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki WBiHZ jest posiadanie 
aktywnego konta bibliotecznego, które czytelnik aktywuje zapisując się do Wypożyczalni Głównej Biblioteki 
ZUT. Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), pełniąca jednocześnie funkcję karty 
bibliotecznej.  

W każdym roku zasoby biblioteczne uzupełniane są o nowe pozycje książkowe, jak również 
prenumerowane czasopisma w zależności od potrzeb pracowników i studentów. Lista nowości 
wydawniczych publikowana jest na stronie internetowej biblioteki wydziałowej.   

Zgodnie z Procedurą okresowych przeglądów programów studiów (A.3) rady programowe oraz nauczyciel 
akademicki odpowiedzialny za przedmiot sprawdza prawidłowość doboru literatury w przedmiocie, jej 
aktualność jak również dostępność w wydziałowej bibliotece i w przypadku pojawienia się wartościowej 
publikacji wnioskuje o ich zamówienie.  

Na stronie domowej Biblioteki Głównej ZUT w zakładce „Bazy danych” można skorzystać z dostępu do 
30 baz ogólnodostępnych i licencyjnych. Dostęp do baz z domu wszystkim pracownikom oraz studentom ZUT 
zapewnia wirtualna sieć prywatna (VPN).  

Studenci pierwszego roku przechodzą obowiązkowe Szkolenie Biblioteczne. Ponadto, istnieje możliwość 
uczestniczenia w kursach/szkoleniach z zakresu efektywnego wyszukiwania informacji naukowych m.in. 
w bazach Science Direct, Scopus (praca on-line) organizowanych przez pracowników Biblioteki Głównej 
i zaproszonych gości. 
 
 

 
W całym cyklu kształcenia WBiHZ wprowadza udogodnienia i ulepszenia w zakresie infrastruktury 

i wyposażenia dostosowując je w miarę możliwości do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności. 
W Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii (CDBN) zbudowano podjazd dla wózków o łagodnym 
kącie nachylenia prowadzący od ulicy do wejścia głównego z automatycznym otwieraniem drzwi. Podjazd 
posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.  

Na terenie nowo tworzonego kampusu przy ul. Klemensa Janickiego dojazd do obiektów jest niski i 
wyrównany, co ma za zadanie umożliwić osobom poruszającym się na wózku, osobom niedowidzącym łatwe 

5.3 Infrastruktura, a osoby z niepełnosprawnościami – przeciwdziałanie dyskryminacji 

Monitorowanie i ocena udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w obrębie jednostek 
organizacyjnych wydziału 
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dotarcie do budynku. Wszystkie obiekty są całodobowo monitorowane. W budynku dziekanatu, jak również 
w CDBN, w portierni pracownik działu administracji udziela niezbędnych informacji w sytuacjach 
problemowych.  

W każdym z obiektów (poza parterowym budynkiem zwierzętarni) znajdują się windy,  
z łatwo dostępnym przyciskiem do swobodnego przywoływania oraz wyposażone w głośniki, poprzez które 
przekazywana jest informacja, na jakim poziomie winda się znajduje. 

Obiekty w kampusie przy ul. Janickiego oraz w CDBN wyposażone są w toalety przystosowane do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na parkingu przed obiektem Janickiego 29 wyznaczone jest 
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W niektórych salach wykładowych zainstalowane są 
specjalne zestawy nagłaśniające, a w przypadku ich braku na portiernii przy ul. Janickiego 32 dostępny jest 
przenośny zestaw nagłaśniający.  

W każdym roku akademickim pełnomocnik dziekana ds. osób niepełnosprawnych analizuje potrzeby 
studentów i na tej podstawie podpodejmuje odpowiednie działania pomocowe. W jednej z sal 
komputerowych znajdują się komputery z 23 calowymi monitorami, specjalistycznymi klawiaturami 
z powiększonymi klawiszami i znakami w celu usprawnienia i ułatwienia osobom niepełnosprawnym 
korzystanie z komputera. W razie potrzeby nauczyciel akademicki dostosowuje ustawienia systemu 
operacyjnego do potrzeb studenta. 

Warto wspomnieć, że w 2017 r. ZUT został laureatem VIII edycji konkursu „Strona Internetowa bez 
Barier”. Natomiast w roku 2018 strona www.zut.edu.pl została nagrodzona w kategorii „Serwis www bez 
barier". Wyróżnienie to oznacza, że serwis jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, czy z ograniczeniami narządu ruchu. 
 
 

 
Obecnie WBiHZ zlokalizowany jest w trzech miejscach na terenie miasta Szczecin: przy ul. Klemensa 

Janickiego 29, 32 i 33, al. Piastów 45 Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii (CDBN) oraz przy 
ul. Niemierzyńskiej 16. Ze względu na konieczność przemieszczania się studentów między obiektami 
wydziału zlokalizowanymi w różnych miejscach miasta, w harmonogramie zajęć uwzględnione są 
odpowiednio długie przerwy na przejazd. Ponadto podejmowane są starania, aby w miarę możliwości zajęcia 
w danym miejscu odbywały się w jednym dniu. 

 
W skład kampusu przy ul. Klemensa Janickiego wchodzą trzy budynki 29, 32 (dziekanat) oraz 33. 

W obiekcie Janickiego 29, przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się 9 sal 
przeznaczonych do celów dydaktycznych o liczbie miejsc od 16 do 28, w tym dwie sale komputerowe. 
W obiekcie Janickiego 32, również przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się 7 sal 
dydaktycznych o liczbie miejsc od 10 do 98, w tym jedna komputerowa oraz sala obron prac dyplomowych.  
W obiekcie Janickiego 33, również przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się 5 sal 
dydaktycznych, w tym 3 wykładowe i 2 ćwiczeniowe o liczbie miejsc od 16 do 120.  

Integralną częścią wydziału jest nowo wybudowana i oddana do użytkowania w 2020 roku wydziałowa 
zwierzętarnia wraz z wybiegami dla zwierząt, gołębnikiem oraz pasieką na około 30 rodzin pszczelich 
mieszcząca się przy ul. Niemierzyńskiej 16. W budynku zwierzętarni o powierzchni 600m2 znajdują się dwie 
sale dydaktyczne, pomieszczenia dla zwierząt (aktualnie owce, emu, drób ozdobny) oraz magazyny 
i pomieszczenia gospodarcze. 

Część wydziału zlokalizowana jest przy al. Piastów 45 w obiekcie CDBN. Znajduje się tam sala wykładowa 
(60 miejsc), trzy sale audytoryjne (26-30 miejsc), jedna sala laboratoryjna (18 miejsc), laboratorium genetyki 
molekularnej, laboratorium chemiczne (16 miejsc), laboratorium mikrobiologiczne (16 stanowisk) oraz sala 
komputerowa (12 stanowisk). CDBN to nowoczesny ośrodek ogólnouczelniany wyposażony w aparaturę 

5.4 Okresowy przegląd infrastruktury 

Monitorowanie infrastruktury Uczelni, w tym wyposażenia technicznego i specjalistycznego 
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dydaktyczną i badawczą oraz rozwiązania ICT. Budynek Centrum jest połączony siecią światłowodową 
z szerokopasmowym Internetem i siecią ZUT. W budynku znajduje się sala wykładowa na 500 osób.  

Realizowane na wszystkich kierunkach przedmioty o charakterze laboratoryjnym prowadzone są 
w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach. Tam, gdzie jest to wymagane pomieszczenia dydaktyczne 
oraz laboratoria wyposażone są w wymuszoną wentylację oraz klimatyzację. Sale dydaktyczne wyposażone 
są w sprzęt multimedialny (komputer, rzutnik) oraz tam, gdzie jest to niezbędne w tablice suchościeralne 
i rolety zaciemniające. 

 
Wszyscy studenci i pracownicy mają umożliwione korzystanie z wielu serwisów internetowych uczelni. 

W systemie informatycznym istnieje rozbudowana funkcjonalność e-usług, na które składają się m. in. panele 
e-dziekanat (https://edziekanat.zut.edu.pl), e-edukacja (https://e-edukacja.zut.edu.pl) oraz e-dysk 
(https://edysk.zut.edu.pl). Umożliwiają one np. wpisywanie ocen przez nauczycieli, komunikację ze 
studentami, udostępnianie materiałów dydaktycznych, nadzór nad procesem dyplomowania, śledzenie przez 
studentów postępów osiąganych podczas studiów, jak również wypełnianie ankiet oceniających jakość 
kształcenia.  

Możliwe jest także korzystanie za pośrednictwem komputera domowego z zasobów 
wewnątrzuczelnianych przez zastosowanie sieci VPN. Pracownicy Uczelnianego Centrum Informatyki (UCI) 
opracowali aplikację mobilną mZUT, która pozwala m. in. na bieżący wgląd w plan zajęć (szczególnie 
przydatnej dla studentów), aktualności, czy ogłoszenia. UCI udostępnia wszystkim użytkownikom USK 
bezpłatny dostęp do przydatnych w czasie studiów programów i narzędzi m. in. pakietu Office 365 ProPlus, 
oprogramowania AutoCad, Corel, Matlab, Statistica, Origin czy programu antywirusowego Kaspersky. 

Na platformie e-edukacja (https://e-edukacja.zut.edu.pl) znajdują się 1002 kursy dostępne dla studentów 
ZUT, z czego 35 to kursy ogólnouczelniane, a 68 to kursy opracowane przez pracowników WBiHZ. To właśnie 
dzięki dostępowi do e-dziekanatu oraz innych systemów i narzędzi (np. MS Teams, Forms, Moodle) możliwe 
było prowadzenie zajęć na odległość w okresie, w którym zajęcia dydaktyczne na uczelni zostały zawieszone  
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dzięki e-learningowej platformie 
,,Moodle”, każdy student z wykorzystaniem własnego loginu i hasła ma możliwość logowania się na 
platformie i korzystania z udostępnionych materiałów dydaktycznych oraz z innych opcji otwartych m.in. 
możliwości przesyłania zadań, pytań oraz komunikacji z wykładowcami.  

Uczelnia wykupiła licencję Office 365 ProPlus z pełnym pakietem aplikacji umożliwiających zdalną 
komunikację. Za pośrednictwem prostej w obsłudze aplikację MS Teams, FORMS oraz innych realizowana 
była większość zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, tj. w roku akademickim 
2020/2021. Z aplikacji mogą korzystać studenci, nauczyciele oraz osoby realizujące zajęcia na podstawie 
umowy zlecenia. Uczelniane Centrum Informatyki udostępniło pod adresem https://www.zut.edu.pl/teams 
instrukcję korzystania z aplikacji MS Teams.  

Na terenie kampusu przy ul. Janickiego, al. Piastów oraz zwierzętarni (ul. Niemierzyńska 16) studenci mają 
zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu. 

 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena współpracy z interesariuszami w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów 

studiów oraz jej wpływ na rozwój studiów K - 6 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 

2. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r.) 

6.1  Ocena opinii pracodawców o absolwentach – procedura ankietyzacji pracodawców 

Sondaż diagnostyczny, analiza i opracowanie wyników ankietyzacji zgodnie z zarządzeniem Rektora, 
analiza rankingów Uczelni 
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Zgodnie z zarządzeniem nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 roku prowadzony jest proces 
monitorowania opinii pracodawców o absolwentach w postaci ankiety pracodawcy 
(Zarządzenie nr 20  Rektora ZUT z dnia 18.02.2021 r.).  

 
Ankieta pracodawcy jest źródłem informacji o kwalifikacjach i umiejętnościach absolwentów przydatnych 

dla pracodawcy. Celem ankiety jest uzyskanie opinii interesariuszy zewnętrznych w tym pracodawców 
na temat jakości kształcenia oraz przygotowania absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, a na tej 
podstawie doskonalenie treści, metod, środków oraz sposobu kształcenia. 

Badania ankietowe pracodawców (ankieta elektroniczna) prowadzone są nie częściej, niż co dwa lata 
u jednego pracodawcy. Badaniem objęte są podmioty współpracujące z Uczelnią oraz przyjmujące 
studentów na praktyki, staże bądź zatrudniające absolwentów ZUT.  

Za opracowanie wyników ankiet pracodawcy odpowiedzialne jest Biuro Karier. Wyniki tych ankiet są 
dostępne publicznie na stronie internetowej (https://jakosc.zut.edu.pl/jakosc/ankietyzacja.html).  

 
Z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów WBiHZ lub przyjmujących studentów na praktyki 

utrzymywany jest ciągły kontakt (poprzez dziekana ds. studentów i kształcenia, rady programowe oraz 
pełnomocnika dziekana ds. praktyk) mający na celu wdrażanie w programy studiów przedmiotów 
umożliwiających uzyskanie przez absolwenta umiejętności poszukiwanych aktualnie na rynku pracy. 

 
W roku sprawozdawczym zbyt niska frekwencja wypełniania ankiet pracodawcy uniemożliwiła analizę 

danych.  
Pomimo niskiej frekwencji wypełniania ankiet przez pracodawców, na WBiHZ docierają informacje 

dotyczące studentów wydziału. Studenci w czasie odbywania praktyk są chwaleni i chętnie przyjmowani na 
praktyki. Ponadto często po zakończeniu praktyk są zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu pracy 
lub pracodawca zapewnia, że jest chętny zatrudnić studenta po ukończeniu przez niego studiów. 

 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
F.1. Procedura badania rynku pracy. 

1. Raporty prodziekana ds. organizacji i rozwoju na temat rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami 

studiów, na podstawie raportów instytucji publicznych i badawczych oraz opinii interesariuszy 

zewnętrznych – rok 2021 

 
Wykaz inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęty dnia 13 czerwca 2016 

Uchwałą nr 933/16 przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnia 5 głównych obszarów 
gospodarczych, tzw. regionalnych specjalizacji, które stały się podstawą do wyłonienia inteligentnych 
specjalizacji Pomorza Zachodniego. Niezmiennie, od 2016 roku, inteligentne specjalizacje stanowią narzędzie 
Unii Europejskiej obligujące regiony państw członkowskich do wskazania tych obszarów, w których chcą się 
specjalizować i jednocześnie podnosić konkurencyjność. Koncepcja ta zakłada, że nie można specjalizować 
się we wszystkim, tylko trzeba wykazać jako region własne atuty. W przypadku regionu Pomorza 
Zachodniego zdefiniowano 5 inteligentnych specjalizacji, a wśród nich biogospodarkę rozumianą jako 

6.2  Ocena relacji z interesariuszami zewnętrznymi wydziału – wydziałowa procedura badania rynku 
pracy w obszarach zgodnych z kierunkami studiów (relacje z interesariuszami zewnętrznymi 
wydziału) 

Przyjęte metody badania w procedurach wydziału, analiza potrzeb 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/a/O-VII_Procedura_badania_rynku_pracy.pdf
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działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych regionu i jego potencjału 
gospodarczego oraz naukowo-badawczy i procesów biologicznych, w tym biotechnologicznych do tworzenia 
nowych produktów i usług.  

Zgodnie z projektem, biogospodarka staje się istotnym sektorem działalności przemysłowej w Europie 
i będzie ona dla województwa zachodniopomorskiego szansą intensywnego rozwoju, a także możliwością 
silnego oddziaływania na politykę innowacyjną Europy. Stworzenie innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki 
łączącej ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie 
zasobów odnawialnych, a także wykorzystującej zaawansowane metody biotechnologiczne przełoży się na 
wzrost jego konkurencyjności i realizację wysokich standardów ekologicznych. Uważa się, że rozwój 
innowacyjnej biogospodarki nieść będzie dla regionu potencjał rozwojowy, a przez to wzrost zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, nabrzeżnych i przemysłowych, zwłaszcza absolwentów wyposażonych w dodatkowe 
kwalifikacje i kompetencje z powyższego zakresu, które powinny zostać nabyte w trakcie studiów kierunków 
zootechnika i biotechnologia. Dlatego programy wymienionych kierunków studiów powinny uwzględniać 
przede wszystkich powyższe aspekty. Należy zwrócić również uwagę na duży stopień nowatorskości 
przestawionych zagadnień, co wymusza konieczność systematycznego modyfikowania programów zgodnie 
z rozwojem wiedzy w tym zakresie. 
 

Zgodnie z informacjami m.in. z II Kongresu Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?”, który odbył się 
7-18.06.2021 roku w Warszawie oraz LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 
który odbył się 24-25.09.2021 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, dzisiejsza 
zootechnika musi sprostać wysokim wymaganiom współczesnego świata. Z jednej strony jest to zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego, z drugiej dbanie o opłacalność produkcji zwierząt gospodarskich przy 
zachowaniu ich dobrostanu i dbałości o środowisko. Jednym z głównych tematów pojawiających się 
w dyskusjach uczestników, była konieczność dostosowania kształcenia studentów, do potrzeb rynku w tym 
z zakresu bioinformatyki, obsługi programów komputerowych, zbierania i analizowania danych 
produkcyjnych z ferm zwierząt gospodarskich, zarządzania pracą na fermach oraz umiejętnością planowania 
pracy i realizacji wyznaczanych celów produkcyjnych. Wszystkie te elementy będą konieczne, przy 
prowadzeniu efektywnej produkcji zwierząt gospodarskich, a więc można uznać, że będą one wymagane od 
przyszłych absolwentów kierunku zootechnika. Na konferencjach nawiązywano również do 
odpowiedzialności zootechnika w zakresie kształtowania jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, które 
ostatecznie są oferowane konsumentom oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Uznano, że to na 
zootechniku ciąży największa odpowiedzialność za jakość mięsa i jego przetworów i ta odpowiedzialność 
będzie w przyszłości coraz większa. Dlatego zootechnik powinien umieć współpracować z rolnikiem, 
technologiem mieszalni pasz, z lekarzem weterynarii, z osobą transportującą zwierzęta, z rzeźnikiem 
i technologiem mięsa oraz z naukowcami. Powinno się więc wziąć pod uwagę, że obecnie Zootechnika staje 
się kierunkiem coraz bardziej interdyscyplinarnym, a od absolwenta tego kierunku, wymagać się będzie coraz 
szerszej wiedzy, nie tylko z zakresu samej zootechniki, ale również z obszarów wymienionych powyżej. 

Również inne raporty wskazują na konieczność obecnego postrzegania zootechniki w szerszym (wspólnie 
z innymi dziedzinami i dyscyplinami), interdyscyplinarnym np. w powiązaniu z biotechnologią, 
biogospodarką, hodowlą zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, hodowlą zwierząt w ogrodach 
zoologicznych, kynologią, pielęgniarstwem zwierząt, bioinformatyką, oceną surowców pochodzenia 
zwierzęcego, zootechnicznymi technikami laboratoryjnymi, bezpieczeństwem żywności czy wykorzystaniem 
zwierząt w rekreacji i zooterapii.  

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi od interesariuszy zewnętrznych, pracodawcy podtrzymują swoje 
wcześniejsze spostrzeżenia, że największy wpływ na wykształcenie dobrze przygotowanego absolwenta 
kierunków Zootechnika, Kynologia i Biotechnologia mają przedmioty prowadzone w formie praktycznej, 
jak same praktyki odbywane u przedsiębiorców z pokrewnych branż. Dlatego, w celu kształcenia 
absolwentów poszukiwanych na rynkach pracy konieczne jest położenie możliwie jak największego nacisku 
na zajęcia praktyczne szczególnie w obrębie tzw. przedmiotów specjalnościowych, jak i praktyk odbywanych 
w przedsiębiorstwach. W tym kontekście podkreślano również, że obecnie zbyt duży nacisk w kształceniu 
kładziony jest na przyswojenie wiedzy, a zbyt mały na rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia. 
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Podkreślono również deficyt kompetencji absolwentów w zakresie umiejętności pracy zespołowej (tendencja 
ta może się dodatkowo wzmocnić z uwagi na ograniczenia w kontaktach międzyludzkich z wynikających 
z pandemii Covid-19). Z tego powodu uważa się, że w kształceniu powinna być promowana współpraca 
i aktywność zespołowa. W trakcie rozmów i spotkań podkreślano również, że obszarem, który pozwala 
kształtować i integrować różnego typu kompetencje, przydatne na rynku pracy jest przedsiębiorczość. 
Z tego powodu interesariusze zewnętrzni wskazują potrzebę wspierania przedsiębiorczości studenckiej, 
a także potrzebę wprowadzenia do programów nauczania zajęć rozwijających przedsiębiorczość. 
Z przeprowadzonych rozmów z interesariuszami zewnętrznymi wnioskować można również, że kompetencje, 
które będą w najbliższym czasie faworyzować uczestnika rynku pracy, są kompetencjami przydatnymi 
w warunkach dużej dynamiki zmian i podwyższonego ryzyka. Podkreślano, że zarówno na obecnym rynku, 
jak i w przyszłości, istotniejsze dla pracownika stają się kompetencje społeczne (pod warunkiem posiadania 
wystarczających kompetencji zawodowych), w tym komunikacyjne, umiejętności pracy zespołowej, 
umiejętności uczenia się przez całe życie i elastyczności.  Szczególnie ważna w tym przypadku jest wiedza 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i orientacja absolwenta na biznesowy aspekt studiowanej 
dyscypliny, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Wiąże się z tym 
konieczność kształtowania odpowiednich kompetencji interpersonalnych, zarówno z zakresu komunikacji, 
jak i prezentacji wiedzy. Konieczne są także w związku z tym kompetencje analityczne. Pożądana jest 
znajomość ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień związanych z tzw. zieloną gospodarką. 
Ponadto interesariusze zewnętrzni podtrzymują swoją opinię, że istotne w procesie kształcenia pod kątem 
zapotrzebowania rynku pracy są również przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym, jak również 
doskonalące znajomość języków obcych, w tym przede wszystkim w zakresie słownictwa fachowego 
(od absolwentów uczelni oczekuje się znajomości języków na poziomie umożliwiającym swobodną 
komunikację), a także umożliwiające opanowanie obsługi komputera i specjalistycznego oprogramowania, 
w tym w szczególności związanego z obsługą różnych baz danych.  
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena warunków i sposobu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

na studiach K - 7 
 

7.1   Ocena mobilności studentów i pracowników – uczelniane i wydziałowa procedura obsługi wyjazdów 
szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników w ramach programów zagranicznych 
i krajowych 

Monitoring stopnia mobilności studentów i pracowników Uczelni 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowe procedury: 
E.1. Procedura wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich. 
E.2. Procedura wyjazdów szkoleniowych pracowników. 
E.3. Procedura wyjazdów studentów na studia częściowe do uczelni partnerskich w ramach programu 

Erasmus+. 
E.4. Procedura wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. 

1. Sprawozdanie pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą. 
 
 

Funkcjonujący w uczelni Dział Mobilności Międzynarodowej podlegający prorektorowi ds. studenckich, 
przy ścisłej współpracy z Biurem Promocji ZUT, wspiera mobilność studentów i pracowników ZUT oraz 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1a_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_nauczycieli_akademickich.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1b_Procedura_wyjazd%C3%B3w_szkoleniowych_pracownik%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1c_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_student%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1c_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_student%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1d_Procedura_wyjazd%C3%B3w_szkoleniowych_student%C3%B3w.pdf
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procesy umiędzynarodowienia uczelni, m.in. poprzez obsługę administracyjną międzynarodowych umów, 
prowadzenie działań informujących o możliwości finansowania mobilności (programy stypendialne, 
indywidualne oferty), pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na mobilność międzynarodową w ramach 
międzynarodowych programów, wsparcie działań promocyjnych. 

Informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych umieszczane są na stronie internetowej wydziału i uczelni, 
a także na tablicach ogłoszeń. Studenci biorą udział w spotkaniach z pracownikami działu oraz 
w organizowanych przez dział targach ,,Dzień Erasmusa – targi mobilności”. Odbywają się również spotkania 
studentów z pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą, prodziekanem 
ds. studenckich i kształcenia oraz ze studentami uczelni zagranicznych przebywającymi w uczelni, 
mające zachęcić ich do większej mobilności. Odbywają się one zazwyczaj w trakcie prowadzonej rekrutacji, 
ale także dla studentów, którzy zostali przyjęci na I rok (spotkanie organizacyjne).  

Cztery razy w roku akademickim odbywają się także spotkania pełnomocników dziekanów ds. współpracy 
dydaktycznej z zagranicą oraz pracowników działu mobilności, w celu omówienia i rozwiązania bieżących 
problemów, a także wypracowania zasad dotyczących mobilności. 

Mobilność studentów regulują procedury: Procedura wyjazdów studentów na studia częściowe do uczelni 
partnerskich w ramach programu Erasmus+ (E3) oraz procedura wyjazdów studentów na praktyki 
zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (E4). 

Nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy wydziału również korzystają z wyjazdów na staże 
dydaktyczne, szkoleniowe i monitoringowe w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Procedura wyjazdów 
dydaktycznych nauczycieli akademickich (E1), Procedura wyjazdów szkoleniowych pracowników (E2).  

Ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest dokonywana corocznie w formie sprawozdania 
pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą, przedstawianego dziekanowi WBiHZ. 
Dziekan każdego roku przedstawia rektorowi sprawozdanie z działalności wydziału, w skład którego wchodzi 
także sprawozdanie pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą oraz prezentuje je 
każdego roku podczas spotkań z nauczycielami wydziału. 
 
 
Tabela. Mobilność studentów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Rok akademicki 
Liczba studentów realizujących część 

procesu kształcenia w innych ośrodkach 
Liczba studentów wyjeżdżających na 

praktyki zagraniczne 

2020/2021 0 2 

2019/2020 2 2 

 
 
Tabela. Liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Rok akademicki 

Liczba studentów zagranicznych 
realizujących część procesu kształcenia na 

Wydziale Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt 

Liczba studentów zagranicznych 
przyjeżdżających 

na praktyki 

2020/2021 8 0 

2019/2020 9 5 

 
 
  

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1d_Procedura_wyjazd%C3%B3w_szkoleniowych_student%C3%B3w.pdf
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Tabela. Mobilność nauczycieli i pozostałych pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Rok akademicki  

Liczba nauczycieli 
wyjeżdżających w celu 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 

Liczba pracowników 
wyjeżdżających w celach 

szkoleniowych 

Liczba nauczycieli 
zagranicznych 

przyjeżdżających na Wydział 
Biotechnologii i Hodowli 

Zwierząt 

2020/2021 0 0 0 

2019/2020 6 0 1 

 
W roku akademickim 2019/2020  na studia z Programu Erasmus+ nie wyjechał żaden student. 
Na praktyki absolwenckie z Programu Erasmus+ wyjechało dwóch absolwentów z kierunku 

Biotechnologia S2 do ScientiQ (Holandia) i Leiden University (Holandia). 
 

Na podstawie przedstawionych danych widać znaczne zmniejszenie mobilności w stosunku do 
wcześniejszych lat, co było spowodowane pandemią. Jedynie liczba studentów (2) wyjeżdżających na 
praktyki zagraniczne programu Erasmus+ była taka sama (2) jak w roku poprzednim z zaznaczeniem, że były 
to po raz pierwszy praktyki absolwenckie. Podobnie liczba studentów przyjeżdżających (8) w ramach 
programu Erasmus+ jest bardzo zbliżona do roku poprzedniego (9). 

 
W roku sprawozdawczym w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 

(STA) nie wyjechał żaden nauczyciel. Podobnie, nie odbyły się żadne wyjazdy szkoleniowe (STT). 
 
 

7.2 Uczelniane i wydziałowa procedura realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych 
i krajowych  

Monitoring stopnia mobilności studentów i pracowników spoza Uczelni 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowe procedury: 

E.1. Procedura wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich. 
E.2. Procedura wyjazdów szkoleniowych pracowników. 
E.3. Procedura wyjazdów studentów na studia częściowe do uczelni partnerskich w ramach programu 

Erasmus+. 
E.4. Procedura wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. 

1. Sprawozdanie pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą. 

 
W roku sprawozdawczym nie podpisano nowych umów dwustronnych. Dział Mobilności wystosował do 

Dziekanów rekomendacje dotyczące umów i zasugerował nie przedłużanie umowy z Ecole Nationale 
Superieure de Chimie de Rennes ze względu na brak mobilności wyjazdowej i przyjazdowej przez cztery 
kolejne lata. Przedłużanie umów dwustronnych będzie się odbywało za pomocną platformy Erasmus 
Dashboard. Zawarte w zeszłych latach umowy dwustronne z University of Zagreb, Mendel University in Brno, 
University of Helsinki, University of Clermont Auvergne, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes, 
Aristotle University of Thessaloniki, University of Valencia, Universidad CEU San Pablo Madrid, Universidad 
Miguel Hernandes de Elche, Vilnius University, University of Applied Sciences Bremen, Universitat Rostock, 
Instituto Superior Tecnico, Uludag University, Babeș-Bolyai University, “1 Decembrie 1918” University of 
Alba Iulia i Lithuanian University of Health Sciences nadal obowiązywały w roku sprawozdawczym. 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1a_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_nauczycieli_akademickich.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1b_Procedura_wyjazd%C3%B3w_szkoleniowych_pracownik%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1c_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_student%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1c_Procedura_wyjazd%C3%B3w_dydaktycznych_student%C3%B3w.pdf
http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/11.07.2018_procedury_dobre/O-VI_1.1d_Procedura_wyjazd%C3%B3w_szkoleniowych_student%C3%B3w.pdf
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Pod koniec 2020r. Dział Mobilności zwrócił się do dziekana WBiHZ o przedstawienie oferty dydaktycznej 
na przyszły rok akademicki. Z oferty został wycofany 1 przedmiot (Biotechnik der Fortpflanzung bei 
Landwirtschaftlichen Nutztieren) ze względu na przejście osoby prowadzącej na emeryturę oraz dodano 
2 nowe przedmioty (Biological Databases i Transcriptomics). Łącznie dla studentów zagranicznych 
przygotowano 33 przedmioty na poziomie S1 i S2. 

 
Na studia w ramach programu Erasmus+ przyjechało 8 studentów, w tym: 

 4 studentów na oba semestry: dwóch z Miguel Hernandez University of Elche (Hiszpania), jeden z  
Universidad de Valencia (Hiszpania) i jeden z CEU San Pablo (Hiszpania);  

 1 student na sem. zimowy: University of Applied Sciences Bremen (Niemcy) 

 3 studentów na sem. letni: dwóch z Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) i jeden z Miguel 
Hernandez University of Elche (Hiszpania). 

Ponadto 1 student, który przyjechał docelowo na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
zrealizował 2 przedmioty z oferty WBiHZ w sem. letnim. Studenci, którzy przyjechali docelowo na WBiHZ 
brali również udział w zajęciach oferowanych przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (3 przedmioty 
w sem. letnim), i Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (2 przedmioty w sem. letnim).  

Praktyki z programu IAESTE ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wstrzymane.  
 
W roku sprawozdawczym w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 

(STA) nie przyjechał żaden nauczyciel.  
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i 

wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia K - 8 
 

8.1 Ocena kariery zawodowej absolwenta Uczelni – procedura ankietyzacji monitorowania kariery 
zawodowej absolwenta 

Sondaż diagnostyczny, analiza i opracowanie wyników ankietyzacji zgodnie z zarządzeniem Rektora, 
analiza rankingów Uczelni 

DANE ŹRÓDŁOWE 

1. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r.) 

 
Zgodnie z zarządzeniem nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 roku prowadzony jest proces 

monitorowania losów absolwentów w postaci ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta 
studiów ZUT (Zarządzenie nr 182 Rektora ZUT z dnia 06.11.2020 r.) 

Badanie opinii absolwentów odbywa się za pomocą ankiety, po roku od dnia ukończenia studiów. 
Kwestionariusz ankiety dostępny jest w module Ankieta.XP systemu informatycznego Uczelnia.XP, 
powiązanym z elektroniczną uczelnianą bazą danych absolwentów. Absolwent ZUT otrzymuje drogą mailową 
link do strony z kwestionariuszem ankiety, z prośbą o jego wypełnienie w trybie on-line w okresie 60 dni. 
Po upływie wyznaczonego terminu kwestionariusz ankiety staje się nieaktywny.  

Opinia w ankiecie wyrażana jest anonimowo i dobrowolnie. 
Dziekanat odpowiedzialny jest za rozpowszechnienie informacji o przeprowadzanym badaniu, uzyskanie 

zgody na przeprowadzenie badania wśród absolwentów, aktualizację danych w systemie elektronicznym 
Uczelni. 

Za opracowanie wyników ankiet monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów odpowiedzialny 
jest dział kształcenia, który raz w roku  sporządza sprawozdanie w terminie po roku od dnia ukończenia 
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studiów i przekazuje je dziekanowi. Sprawozdanie z wyników ankiety dziekan udostępnia wydziałowej komisji 
ds. jakości kształcenia (WKdsJK) oraz radom programowym. Sprawozdanie z ankiety monitorowania kariery 
zawodowej absolwenta jest analizowane przez WKdsJK oraz radę programową. Mają one posłużyć doskonaleniu 
treści, metod, środków oraz sposobu kształcenia. 

Wyniki tych ankiet są dostępne publicznie na stronie internetowej 
(https://jakosc.zut.edu.pl/jakosc/ankietyzacja.html).  

 
W roku sprawozdawczym zbyt niska frekwencja wypełniania ankiety absolwenta uniemożliwiła analizę 

danych. Absolwenci WBiHZ na karcie „Potwierdzenie odbioru dokumentów” mają możliwość wpisania 
adresu do korespondencji, który umożliwia wysłanie ankiety absolwenta. Ponieważ wypełnienie tego 
elementu karty jest dobrowolne nie wszyscy absolwenci wyrażają chęć jego wypełnienia, co wpływa na 
mniejszą responsywność. 

 
 

8.2  Ocena wsparcia materialnego studentów – regulamin przyznania pomocy materialnej studentom 
ZUT 

Analiza regulaminu 

 

Przyznawanie stypendiów regulowane było aktami prawnymi: zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 
września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie oraz 
zarządzeniem nr 121 Rektora ZUT z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wysokości świadczeń 
stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2020/2021. 

 
 
Tabela Pomoc materialna udzielana studentom Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  

Rok akademicki Stypendia socjalne 
Stypendia Rektora 

dla najlepszych 
studentów 

Stypendia specjalne Zapomogi 

2019/2020 381 406 75 22 

2020/2021 183 392 50 29 

 

 
Tabela. Pomoc materialna udzielana doktorantom Wydziału  

Rok akademicki Stypendia socjalne 
Stypendia Rektora 

dla najlepszych 
studentów 

Stypendia specjalne Zapomogi 

2019/2020 17 10 0 2 

2020/2021 0 20 0 2 
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8.3  Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom – procedura oceny warunków socjalnych 
na wydziale 

 
Sondaż diagnostyczny w zakresie warunków socjalnych oferowanych studentom 

DANE ŹRÓDŁOWE 

2. Wyniki ankiety Uczelni (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r.) 

 

W roku akademickim 2020/2021 jakość i dostępność infrastruktury mieszkaniowej w ramach osiedla 
studenckiego na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt została oceniona pozytywnie, 35% studentów 
wydziału wystawiło ocenę 5, ocenę 4  ̶  24%, tylko 2% respondentów wyraziło negatywną opinię. 

Z możliwości korzystania z Internetu na terenie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zadowolona 
jest połowa respondentów z czego 26% wystawiła ocenę 5, a 33%  wystawiła ocenę 4,5.  Najwyższą notę 
wystawili studenci kierunku zootechnika – 4,3, a studenci kierunku biotechnologia i kynologia  – 4,2.  

W roku poprzednim jakość i dostępność infrastruktury mieszkaniowej w ramach osiedla studenckiego 
została oceniona również pozytywnie. Ocena infrastruktury mieszkaniowej w roku 2019/2020  ̶  średnia 
ocen wynosiła: 4,2. Ocena możliwości korzystania z Internetu w tym samym roku była niższa (4,0). 
Najwyższą notę wystawili studenci kierunku biotechnologia  ̶  4,4, a najniższą studenci kierunku 
zootechnika  ̶  3,9, natomiast studenci kierunku kynologia wystawili ocenę 4,0. 
 
UWAGI  
Zadowalające jest utrzymywanie się na tym samym poziomie oceny infrastruktury mieszkaniowej. 
 
 

8.4   Monitorowanie i ocena systemu wsparcia studentów 

Ocena procesu wspomagania studentów w procesie kształcenia 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowe procedury: 

B.3. Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami. 
C.7. Procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta. 

 
Studenci mogą liczyć na pomoc uczelni i wydziału, m.in. poprzez wsparcie w procesie uczenia się, 

wsparcie socjalne i materialne, jak również wsparcie inicjatyw studenckich. 
Wsparcie w procesie uczenia się odbywa się m.in. poprzez umożliwienie studentom nadrobienia 

zaległości w zakresie wiedzy i umiejętności w trakcie konsultacji z nauczycielem akademickim. Terminy 
konsultacji dla studentów odbywają się poza godzinami zajęć (wydziałowa procedura B3). Istnieje również 
możliwość ustalenia indywidualnych terminów konsultacji, a także możliwość ich odbycia w formie zdalnej. 
Szczegóły dotyczące konsultacji umieszczane są na wydziałowej stronie internetowej w zakładce Dla 
Studenta.  

Umieszczona na stronie głównej ZUT wyszukiwarka (http://plan.zut.edu.pl/plan/) pozwala sprawdzić czy 
dany nauczyciel akademicki ma aktualnie zajęcia i w jakiej lokalizacji. Studenci mogą bezpłatnie korzystać 
z oprogramowania udostępnianego przez UCI, z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, a dzięki VPN również 
z dokumentów i aktów prawnych zamieszczanych na stronach wydziału i uczelni, czy z zasobów 
bibliotecznych z urządzeń mobilnych lub znajdujących się poza budynkami uczelni. 
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System wsparcia studentów skierowany jest również na zaspokojenie ich potrzeb materialnych. Studenci 
mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w kilku formach: stypendium socjalnego, stypendium 
socjalnego w zwiększonej wysokości (z tytułu: zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom 
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym 
stopniu utrudniał mu studiowanie, a także zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom 
studencki w przypadkach, o których mowa powyżej, z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.  

W ramach pomocy udzielanej studentom uczelnia oferuje możliwość zamieszkania w jednym z siedmiu 
domów studenckich, które dysponują 1-3-osobowymi pokojami wyposażonymi w łącze internetowe oraz 
pokojami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacje dotyczące domów studenckich, 
w tym oferowanego standardu, zamieszczane są na stronie internetowej uczelni w zakładce Dla studenta. 

 
Szczególną grupą studentów wymagających wsparcia są osoby  z niepełnosprawnościami. Pracownicy 

WBiHZ podnoszą swoje kompetencje w obszarze dostępności cyfrowej oraz wspierania osób 
z niepełnosprawnościami. Odbywa się to między innymi przez udział w szkoleniach organizowanych przez 
Biuro Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnością ZUT w Szczecinie (BON). Osoby niepełnosprawne otoczone są 
opieką na szczeblu uczelnianym (pełnomocnik rektora ds. studentów i doktorantów będących osobami 
niepełnosprawnymi) oraz wydziałowym (prodziekan ds. studenckich i kształcenia). Ponadto, prodziekan 
ds. studenckich i kształcenia, opiekun roku, nauczyciele oraz studenci, udzielają takim studentom wsparcia 
w procesie uczenia się. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności czynione są starania 
o możliwość przydzielenia asystenta. Na zajęciach studenci mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie grupy 
studenckiej oraz nauczycieli poprzez pomoc w zajęciach praktycznych oraz udostępnianie dodatkowych 
materiałów dydaktycznych lub wyznaczanie dodatkowych terminów konsultacji. W przypadku konieczności 
poruszania się w asyście psa przewodnika student otrzymuje zgodę na wejście psa-przewodnika do 
budynków wydziału. W domach studenckich znajdują się pokoje dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

Na uczelni realizowany jest również projekt pod nazwą "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - 
dostosowani bez zarZUTów", który ma na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób 
z niepełnosprawnościami poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, 
administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Projekt trwa w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2023 roku. 
W ramach tego projektu powołano do życia BON (Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami), stworzono 
dostępną stronę internetową BON (https://bon.zut.edu.pl), przeprowadzono szkolenia dla pracowników 
administracyjnych i dydaktycznych z zakresu świadomości niepełnosprawności i edukacji włączającej, 
zakup zestawów wspomagających studentów niedosłyszących, wyposażenie dziekanatów w dostęp do usługi 
tłumacza języka migowego online. 

Wszystkie niezbędne informacje dla studentów z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie 
internetowej: https://bon.zut.edu.pl/strona-glowna/o-nas.html. 

 
System wspierania i motywowania w procesie uczenia się rozpoczyna się już dla potencjalnych 

kandydatów na studentów kierunków realizowanych na WBiHZ  poprzez ich udział w projekcie edukacyjnym 
,,Licealista w świecie nauki”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą  w przygotowanych przez nauczycieli 
akademickich warsztatach praktycznych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez 
młodzież wyników swoich badań i obserwacji na uroczystym zakończeniu projektu, uwieńczonym 
otrzymaniem certyfikatów. Inicjatywa ma na celu zwiększenie zainteresowania kandydatów podjęciem 
studiów na kierunkach WBiHZ i pomoc w podjęciu takiej decyzji. 

Dla studentów rozpoczynających studia, przed rozpoczęciem cyklu kształcenia organizowane jest 
spotkanie wprowadzające z prodziekanami ds. studenckich i kształcenia, na którym przekazane są niezbędne 
informacje dotyczące procesu uczenia się, w tym prawa i obowiązki studenta. Dokonywany jest również 
wybór przedmiotów obieralnych poprzedzony zapoznaniem studentów z treścią sylabusów (wydruk 
z systemu Sylabus PRK). 

https://bon.zut.edu.pl/strona-glowna/o-nas.html
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W trakcie trwania studiów odbywają się spotkania studentów z opiekunami, pełnomocnikiem dziekana 
ds. praktyk studenckich oraz przewodniczącym Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów (SWSS). 
Na spotkaniach z opiekunami oraz prodziekanem ds. studenckich i kształcenia studenci mogą m.in. zgłaszać 
skargi i wnioski związane z procesem uczenia się, a także informować o sytuacjach patologicznych, 
w przypadkach których uruchamiana zostaje Procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela 
i studenta (C.7). Natomiast na spotkaniach z przewodniczącym SWSS studenci mogą zgłaszać uwagi oraz 
sugestie dotyczące aktualnie realizowanych programów studiów, które są następnie rozpatrywane w ramach 
okresowego przeglądu planów i programów studiów w celu ich doskonalenia. 

Pomoc administracyjną związaną z procesem uczenia się studenci mogą uzyskać  
u pracowników dziekanatu, którzy dokładają starań, aby obsługa procesu dydaktycznego przebiegała 
sprawnie, profesjonalnie i w miłej atmosferze, co można sprawdzić w wynikach ankiety uczelni (oceny pracy 
obsługi administracyjnej za pomocą modułu Ankieta.XP). 

 
WBiHZ aktywnie włączył się w przygotowywanie uczelnianego projektu POWER pt. „ZUT 4.0-Kierunek: 

Przyszłość” (03.05.00-00-Z205/18) ogłoszonego przez NCBR. Przygotował ofertę kursów i szkoleń dla 
studentów wszystkich kierunków studiów. Udział w nich studentów jest elementem podnoszenia jakości 
procesu dydaktycznego wynikającego z założeń nowej Strategii rozwoju uczelni. Studentom ZUT 
zaoferowano kursy rozwijające kompetencje miękkie oraz twarde.  

Jednym z zadań projektu jest stworzenie systemu zbierania informacji o kursach, szkoleniach jakie 
mogłyby stanowić uzupełnienie, rozszerzenie wiedzy i umiejętności studentów ZUT. Informacje o szkoleniach 
zamieszczone są na stronie https://panel2.zut.edu.pl/ w zakładce Baza szkoleń dla studentów.  

 
Wsparcie studentów we wchodzeniu na rynek pracy odbywa się już w trakcie realizacji praktyki 

zawodowej. Student, oprócz realizowania zakładanych efektów uczenia się, nawiązuje kontakt 
z potencjalnym pracodawcą, co może w przyszłości zaowocować nawiązaniem współpracy zawodowej.  
Jednostką aktywnie wspierającą studentów wydziału we wchodzeniu na rynek pracy jest Biuro Karier ZUT, 
które działa na styku środowiska akademickiego i biznesu. Pomaga studentom i absolwentom w wejściu na 
rynek pracy oraz pośredniczy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. 
Studenci mogą pozyskać informacje o ofertach pracy, o możliwościach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, jak również mogą brać udział w organizowanych przez Biuro prezentacjach firm oraz 
corocznych targach pracy "KARIERA". 

 
W ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) działa Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości (AIP), który wspiera fachową wiedzą studentów i absolwentów planujących założyć 
własną działalność gospodarczą. Prowadzi także konsultacje z zakresu wyboru formy prawnej 
przedsiębiorstwa, form opodatkowania, ZUS i rejestracji firmy, dostępnych ulg dla nowych przedsiębiorców 
oraz możliwości dofinansowania własnego biznesu. Ponadto AIP organizuje szkolenia z podstaw 
przedsiębiorczości oraz rachunkowości, jak również śniadania biznesowe, na które zapraszani są eksperci 
z różnych dziedzin, aby wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy np. na polu biznesowym 
w pierwszych etapach działalności przedsiębiorstwa. Organizuje również spotkania z firmami z ugruntowaną 
pozycją na rynku, które wspierają rozpoczynających swoją drogę w biznesie. 

 
Studenci mogą także liczyć na wsparcie aktywności sportowej, artystycznej, czy organizacyjnej. Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje możliwość udziału w akcjach promujących zdrowy styl życia 
i aktywność fizyczną (np. "Aktywna wiosna"), czy dotyczących profilaktyki raka piersi i samoobrony. 
Studenci mogą uczestniczyć w turniejach międzywydziałowych w różnych dyscyplinach, jak również 
w otwartych zajęciach w ramach profilaktyki uzależnień. Studenci pierwszych roczników mogą dodatkowo 
uczestniczyć w "Sportowych Otrzęsinach ZiUTek". W ramach Klubu Uczelnianego AZS ZUT studenci mogą 
należeć do sekcji: aerobiku, badmintona, ergometru wioślarskiego, koszykówki kobiet  
i mężczyzn, lekkoatletyki, narciarstwa, piłki nożnej, tenisa stołowego, pływania, siatkówki kobiet i mężczyzn, 
szachowej, tenisa, trójboju siłowego, wioślarstwa i rugby. Mogą także reprezentować uczelnię 

https://panel2.zut.edu.pl/
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w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina.  

Aktywność artystyczna studentów może być rozwijana poprzez przynależność do działających w uczelni 
dwóch zespołów chóralnych, co daje możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach i 
zdobywania nagród. 

 
Sejmik Wydziałowego Samorządu Studenckiego, jako aktywnie działająca organizacja, może liczyć 

na wsparcie ze strony władz uczelni i wydziału w podejmowanych inicjatywach, w tym imprezach 
okolicznościowych i sportowych, czy akcjach charytatywnych (np. „Szlachetna paczka”). Na potrzeby 
działalności organizacyjnej członkowie Sejmiku WBiHZ mogą korzystać z udostępnionego i wyposażonego 
pomieszczenia, gdzie organizowane są spotkania studentów. 
 

Formą motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce i działalności naukowej jest ich 
udział w pracach Studenckich Kół Naukowych (SKN). Na WBiHZ działa 16 SKN 
(https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow-wbihz-2021-2022/studenckie-kola-naukowe.html). 
Członkowie kół rozwijają swoje zainteresowania. W ostatnim roku akademickim ze względu na pandemię ich 
aktywność poza murami ZUT w Szczecinie była utrudniona, ale i tak prezentowali swoje osiągnięcia w różny 
sposób (głównie w formie zdalnej) na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.  

Motywowanie studentów do zwiększenia aktywności naukowej odbywa się również poprzez promowanie 
udziału w ogólnopolskich i lokalnych konkursach na najlepszą pracę dyplomową m.in.: Prezydenta Miasta 
Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  

Student może również uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów za uzyskanie wysokiej 
średniej ocen lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Studenci mogą również ubiegać się o 
przyznanie stypendium z własnego funduszu Rektora (Zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 17.03.2009 
roku). Formą motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce jest także wyłanianie 
najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo 
kredytu studenckiego (Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2017 roku). Najlepsi absolwenci 
mogą zostać wyróżnieni przez Rektora, m. in. wpisem do Złotej księgi absolwentów (Zarządzenie nr 48 
Rektora ZUT z dnia 18 czerwca 2018 roku).  

 
Informacje o możliwych formach wspierania i motywowania studentów, w tym związanych z pomocą 

materialną, dostępne są dla studentów na stronie internetowej wydziału oraz uczelni. Przepływ informacji 
odbywa się również dzięki wdrożonemu systemowi e-dziekanat. Ponadto studenci uzyskują niezbędne 
informacje w dziekanacie, z tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także poprzez 
portale społecznościowe (informacje od Sejmiku Samorządu Studentów Wydziału).  

Szczegółowe informacje na temat różnych form wsparcia materialnego dostępne są na stronach: 
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/aktualnosci.html oraz 

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/kredyty-studenckie.html 
 
Studenci mogą zgłaszać skargi i wnioski na kilka sposobów. Mają możliwość anonimowej oceny 

nauczycieli i procesu kształcenia poprzez wypełnienie ankiety oceniającej pracę nauczyciela prowadzącego 
zajęcia. Mając również swoich przedstawicieli w wydziałowych radach i komisjach, opiniują programy 
studiów i zgłaszają uwagi dotyczące sposobu realizacji procesu dydaktycznego.  

Studenci mogą liczyć na pomoc opiekuna kierunku oraz prodziekana ds. studenckich  
i kształcenia, którzy w przypadku doraźnych problemów rozstrzygają na bieżąco sprawy skarg  
i zażaleń. W przypadku poważniejszych skarg, szczególnie w sprawach dotyczących grupy studentów, mogą 
oni złożyć pisemne skargi do dziekana, który podejmuje działania wyjaśniające. Studenci mogą również 
zwrócić się ze skargą do prorektora ds. studenckich. Wszystkie te działania realizowane są w zakresie 
określonym regulaminem studiów. 

W trakcie trwania studiów odbywają się spotkania studentów z opiekunami studentów oraz 
prodziekanami ds. studenckich i kształcenia. Na spotkaniach z opiekunami studenci mogą m.in. zgłaszać 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow-wbihz-2021-2022/studenckie-kola-naukowe.html
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/aktualnosci.html
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/kredyty-studenckie.html
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skargi i wnioski, a także informować o sytuacjach patologicznych, w przypadkach których uruchamiana 
zostaje Procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta (C.7). 

 
W roku akademickim 2020/2021 na kierunku Biotechnologia i Zootechnika stacjonarna, na poziomach S1 

i S2 - nikt nie przebywał na urlopie dziekańskim. 
Natomiast na kierunku Kynologia 2020/2021 urlop dziekański brali studenci na poziomie S1 zarówno na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 Kynologia stacjonarna, S1: semestr 2 - 1 student, semestr 3 - 1 student, semestr 4 - 3 studentów, semestr 
5 - 2 studentów, semestr 6 - 2 studentów, semestr 7 - 9 studentów. 

 Kynologia niestacjonarna, N1: semestr 3 - 1 student, semestr 5 - 2 studentów, semestr 6 - 2 studentów, 
semestr 7 - 5 studentów. 

 
 
 

 Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium Ocena dostępności informacji na temat, warunków i realizacji kształcenia oraz osiąganych 

rezultatów K -9  
 

9.1 Ocena dostępu do informacji – uczelniane i wydziałowa procedura udostępniania informacji 
o procesie kształcenia 

Monitoring w zakresie dostępu do informacji na temat realizacji procesu kształcenia w tym dotyczącego 
kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
D.2. Procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia. 

 
Podstawowym miejscem publikacji informacji o kształceniu jest strona internetowa Wydziału 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (http://www.biotechnologia.zut.edu.pl).  
Zamieszczanie oraz modyfikowanie informacji o procesie kształcenia realizowane jest przez pracownika 

dziekanatu wydziału oraz osoby upoważnione przez dziekana.  
Do publicznej wiadomości podawane są następujące informacje: aktualne programy i plany zajęć, 

cele kształcenia i kierunkowe efekty kształcenia, rozkład zajęć dydaktycznych, terminy konsultacji studentów 
z nauczycielami, organizacja sesji egzaminacyjnej, wyniki ankietyzacji, praktyki programowe, 
zasady dyplomowania, proponowane tematy prac dyplomowych, możliwość realizacji kształcenia oraz 
odbywania praktyk w ramach programów zagranicznych i krajowych, działalność studenckich kół naukowych, 
procedury obowiązujące na wydziale, wzory podań dla studentów, pomoc materialna dla studentów, 
ubezpieczenia studentów. 

Ponadto zgodnie z wydziałową procedurą D2. studenci, poprzez Sejmik Wydziałowy Samorządu 
Studentów, mogą zgłaszać prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia uwagi dotyczące zakresu 
publikowanych informacji na temat kształcenia. 
 
WKdsJK  nie wykazała uchybień w udostępnianiu informacji o procesie kształcenia. 
 
  

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/12_pa%C5%BAdziernik/Procedura_udost%C4%99pniania_informacji_o_procesie_kszta%C5%82cenia.pdf


Strona 88 z 94 

9.2  Ocena obiegu informacji – uczelniane i wydziałowa procedura wewnętrznego obiegu informacji 
w Uczelni i na wydziale 

Monitoring w zakresie jakości i dostępu do informacji na temat realizacji procesu kształcenia 

DANE ŹRÓDŁOWE 

Wydziałowa procedura: 
D.1. Procedura wewnętrznego obiegu informacji na wydziale. 

Według obowiązującej procedury obieg informacji na temat realizacji procesu kształcenia na wydziale 
odbywał się poprzez: zarządzenia dziekana wydziału, procedury wydziałowe, posiedzenia kolegium 
ds. kształcenia, spotkania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału z dziekanem, ogłoszenia 
umieszczane na stronie internetowej wydziału (http://www.biotechnologia.zut.edu.pl), tablice ogłoszeń 
umieszczone w dziekanacie oraz tablice ogłoszeń jednostek organizacyjnych wydziału.  

Za koordynowanie obiegu informacji na temat realizacji procesu kształcenia na wydziale odpowiada 
prodziekan ds. studenckich i kształcenia.  

Za umieszczanie informacji na stronie internetowej wydziału odpowiadają: kierownik dziekanatu 
(zarządzenia Rektora ZUT w Szczecinie, zarządzenia dziekana WBiHZ, informacje związane z realizacją zajęć 
dydaktycznych), kierownicy jednostek organizacyjnych (strony internetowe jednostek), 
osoby odpowiedzialne za poszczególne działy strony internetowej (rozkłady zajęć, wyjazdy zagraniczne, 
studenckie koła naukowe itp.).  

Za umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń odpowiadają: kierownik dziekanatu (tablice ogłoszeń 
umieszczone w dziekanacie wydziału), kierownicy jednostek organizacyjnych (tablice ogłoszeń jednostek). 

W roku sprawozdawczym powszechną formą kontaktu ze studentami było przesyłanie materiałów 
dydaktycznych w zespole na platformie Microsoft Teams /lub  drogą e-mailową na grupowe/indywidualne 
konta studentów. Każdy student posiada indywidualne konto e-mailowe w USK ZUT. 

W dobie pandemii w obiegu informacji na wydziale wykorzystywano aplikację Microsoft Teams. 
 
 

Nazwa kryterium badań WSZJ Symbol 
kryterium 

Ocena funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, 
projektowanie, monitorowanie, zatwierdzanie, przegląd i doskonalenie programów studiów K -10 

 
WSZJK stanowi zespół ściśle powiązanych ze sobą czynników, których doskonalenie jest procesem 

ciągłym. Główna idea systemu definiowana jest przez uwzględnianie potrzeb i oczekiwań studentów, 
ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności. Kreowanie nowych kierunków i specjalności studiów, 
przy jednoczesnym doskonaleniu kadry oraz modernizowaniu bazy dydaktycznej ma istotne znaczenie 
w procesie doskonalenia jakości kształcenia.  

WSZJK stanowi zbiór oddziaływujących na siebie elementów, dotyczących organizacji, nadzoru 
i doskonalenia procesu kształcenia, stosowania dobrych praktyk i doświadczeń w zapewnianiu jakości 
kształcenia, a także opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Podnoszenie poziomu jakości jest 
procesem realizowanym przy udziale pracowników, studentów, obejmującym wszystkie poziomy i formy 
kształcenia.  
 

Polityka jakości kształcenia została ustanowiona na mocy uchwały nr 194 Senatu ZUT  
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Władze ZUT zobowiązały się w niej do doskonalenia uczelni realizując 
w obszarze kształcenia następujące cele jakościowe: 

http://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/160/Procedury_1/O-V_2Procedura_wewntrznego_obiegu_informacji_na_wydziale.pdf
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 konstruowanie programów studiów i programów kształcenia, umożliwiających studentom, doktorantom 
i słuchaczom różnych form kształcenia, osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się; 

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów uczenia 
się; 

 doskonalenie i wzbogacanie oferty dydaktycznej i programów studiów oraz programów kształcenia, 
zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez interesariuszy zewnętrznych, w tym rynek pracy, 
gwarantujących otrzymanie wysokiej oceny z akredytacji PKA oraz innych prestiżowych akredytacji 
i certyfikatów jakości kształcenia. 
 
Polityka jakości kształcenia realizowana jest w oparciu o założenia zawarte  

w zarządzeniu nr 164 Rektora ZUT z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia oraz zarządzenia nr 125 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021r. w sprawie 
podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie. 

 
W ZUT funkcjonuje ujednolicony, wewnętrzny system zarządzania jakością procesów kształcenia 

studentów (WSZJK), (https://www.jakosc.zut.edu.pl), który obejmuje: monitorowanie realizacji osiąganych 
efektów uczenia się, ocenę i analizę procesu kształcenia, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom, ocenę dostępności informacji na 
temat realizacji kształcenia, ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich, a także monitorowanie 
kariery zawodowej absolwentów uczelni oraz analizę opinii pracodawców o absolwentach uczelni. 

Nadzór merytoryczny, administracyjny nad kierunkami studiów sprawują dziekan, prodziekani 
ds. studenckich i kształcenia. Nadzór nad opracowaniem programów studiów sprawuje dziekan i prodziekan 
ds. studenckich i kształcenia. Prace nad doskonaleniem programów prowadzi rada programowa danego 
kierunku, która w ramach swoich kompetencji m.in. opiniuje wnioski dotyczące zmian w planach 
i programach studiów oraz przeprowadza okresowe przeglądy programu studiów. Ponadto rada programowa 
danego kierunku studiów analizuje skuteczność osiągania efektów uczenia się w przedmiotach i wysuwa 
propozycje działań zaradczych i usprawniających proces kształcenia. Wydziałowe kolegium ds. kształcenia 
opiniuje efekty uczenia się oraz zmiany w programach studiów, które zatwierdzane są przez Senat ZUT. 

Nadzór nad przebiegiem powyższych zadań sprawuje uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, w skład 
której wchodzą pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia z każdego wydziału, będący jednocześnie 
przewodniczącymi WKdsJK. W skład WKdsJK na WBiHZ wchodzą zgodnie z zarządzeniem dziekana powołani 
przez dziekana nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami poszczególnych kierunków studiów 
prowadzonych na wydziale, pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych, przedstawiciele 
studentów reprezentujący poszczególne kierunki studiów oraz przedstawiciel doktorantów (Zarządzenie 
dziekana nr 9 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny jakości kształcenia na 
Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie).  

Wydziałowa Komisja ds. jakości Kształcenia prowadzi ocenę i analizę realizacji procesu kształcenia. 
WKdsJK na bieżąco czuwa nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia na wydziale oraz zajmuje się 
przetwarzaniem informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia. Ponadto kontroluje 
wdrażanie decyzji podjętych przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia, analizuje  stopień osiągniętych 
efektów uczenia się na podstawie wydziałowych raportów, przeprowadza analizy niezbędne do oceny jakości 
kształcenia. Opracowuje również roczne sprawozdanie z wydziałowego systemu zapewniania jakości 
kształcenia. 

W skład WKdsJK wchodzi pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji, którego zadaniem jest organizacja 
i nadzór nad przebiegiem procesu ankietyzacji, w tym w szczególności podejmowanie działań w zakresie 
promowania i motywowania respondentów. W ankiecie studenta, studenci wyrażają swoją opinię na temat 
pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich/doktorantów prowadzących zajęcia. Ankietyzacja prowadzona 
jest w formie elektronicznej, za pomocą modułu Ankieta.XP systemu informatycznego Uczelnia.XP. Badanie 
opinii studentów przeprowadza się dwa razy w roku: w semestrze zimowym i semestrze letnim. Ankiety 
wypełniane są anonimowo. Uruchomienie ankiety w module Ankieta.XP, zgodnie z  harmonogramem, 
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dokonuje Dział Kształcenia. Pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji odpowiedzialny jest za przeprowadzenie 
akcji informacyjnej wśród studentów, weryfikację stopnia wypełnienia ankiet, bieżące aktualizowanie danych 
do ankietyzacji.  

Wyniki ankiet są opracowywane i analizowane przez Dział Kształcenia ZUT. Wyniki ankietyzacji są 
wykorzystywane w ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale. Nauczyciele, którzy 
w ankiecie uzyskali ocenę poniżej 3,0 podlegają hospitacji zajęć dydaktycznych.  

W oparciu o zestawienie zbiorcze pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji dokonuje analizy wyników 
ankietyzacji dla celów doskonalenia procesu kształcenia na wydziale. Wyniki ankietyzacji zbiorczej są 
elementem rocznego sprawozdania WKdsJK. 

 
1. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów. 

Zasady dotyczące projektowania nowych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również 
dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są określone w Uchwale nr 96 Rektora ZUT z dnia 
23 września 2019 roku ze zm. Uchwała nr 195 Rektora ZUT z dnia 27 września 2021 roku oraz Zarządzeniu 
nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 roku.  

Nowe kierunki studiów tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa  
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 
O utworzenie studiów na określonym kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej lub dyscypliny 
wiodącej oraz na określonym poziomie i profilu wnioskuje dziekan wydziału. W celu opracowania wniosku 
o utworzenie studiów na danym kierunku oraz programu studiów dziekan powołuje komisję programową. 
Szczegółowe elementy przygotowywanego wniosku zawiera Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 
12 listopada 2020 roku.  

Zmiany w programach studiów należy zgłaszać zgodnie z zarządzeniem nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 
2020 roku do komisji programowej kierunku po zaopiniowaniu przez samorząd studencki. Zmiany, 
umotywowane i poparte argumentami o konieczności ich wprowadzenia, mogą zgłaszać nauczyciele 
akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów, członkowie rady programowej 
danego kierunku studiów, studenci/samorząd studencki oraz interesariusze zewnętrzni. Na tej podstawie 
rada programowa opracowuje wniosek o zmianach w programie studiów, który przekazuje dziekanowi 
w formie pisemnej wraz z informacją  o przyczynie wprowadzenia zmian. Dziekan kieruje wniosek 
do wydziałowego kolegium ds. kształcenia, w celu uzyskania opinii w sprawie zaproponowanych zmian 
w programach studiów. Po uzyskaniu akceptacji wniosku przez organy wydziałowe dziekan zwraca się  
z prośbą do prorektora ds. kształcenia o weryfikację wniosku. Po ocenie wniosku pod względem zgodności 
proponowanych zmian z obowiązującymi aktami prawnymi prorektor ds. kształcenia zatwierdza wniosek. 
Następnie dziekan zwraca się z prośbą do prorektora ds. kształcenia o uruchomienie systemu Sylabus PRK. 
Po umieszczeniu proponowanych zmian  w systemie Sylabus PRK oraz po dokonaniu aktualizacji sylabusów 
przedmiotów, dziekan składa wniosek do prorektora ds. kształcenia o wprowadzenie uchwały w sprawie 
ustalenia zmian w programie studiów do porządku obrad Senatu. Prorektor ds. kształcenia kieruje wniosek 
z projektem uchwały Senatu w sprawie zmian w programie studiów do zaopiniowania przez senacką komisję 
ds. dydaktyki. 

 
2. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na ocenianym 

kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach. 

W procesie bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów bierze udział rada 
programowa danego kierunku studiów. Rada programowa corocznie dokonuje przeglądu programu studiów 
i weryfikuje propozycje zmian zgłaszanych przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowe 
informacje dotyczące zmian w programach studiów stanowią element protokołów posiedzeń rady 
programowej. Wprowadzone zmiany są opiniowane przez wydziałowe kolegium ds. kształcenia. 

Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów zdefiniowane 
są w zarządzeniu Rektora ZUT (Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 roku). Na wydziale 
również obowiązuje procedura opisująca zasady zgłaszania uwag i zmian do programu studiów (A.2) 
oraz procedura przeglądów programów studiów (A.3). 
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3. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów, z uwzględnieniem poszczególnych 

etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej 
edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów. 

Ocena efektów uczenia się osiąganych przez studentów jest przeprowadzana co roku. Metody oraz 
kryteria oceny osiągnięcia efektów uczenia się ustalane są przez nauczyciela odpowiedzialnego za realizację 
przedmiotu i umieszczane w sylabusie przedmiotu. Studenci, za pośrednictwem strony internetowej 
(http://krk.zut.edu.pl/pl/2020-2021/wydzial-biotechnologii-i-hodowli-zwierzat/), mają dostęp do informacji 
związanych z realizacją poszczególnych przedmiotów, ich tematyką, organizacją i zasadami zaliczenia oraz 
dostęp do kierunkowych efektów uczenia się. 

Oceny osiągnięć przedmiotowych efektów uczenia się przez studentów dokonuje nauczyciel prowadzący 
daną formę zajęć na podstawie m.in. przeprowadzonych prac pisemnych podsumowujących lub etapowych 
(kolokwia, sprawozdania, projekty) czy ustnych (prezentacje multimedialne). Do oceny osiągnięcia efektów 
uczenia się nauczyciel wykorzystuje również analizę pracy indywidualnej i zespołowej studentów, 
która pozwala zweryfikować stopień osiągnięcia kompetencji społecznych. Egzaminy przeprowadzane są 
w formie pisemnej lub ustnej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Regulaminu studiów. 
Nad prawidłowością przygotowania prac etapowych czuwa kierownik Katedry. 

Nauczyciel dokonuje wpisu oceny do protokołu zaliczeń (system e-Dziekanat), stosując system ocen 
określony w Regulaminie studiów. Po wyliczeniu przez system oceny końcowej z przedmiotu nauczyciel 
wypełnia ankietę dotyczącą stopnia osiągnięcia/nieosiągnięcia efektów uczenia się. W przypadku uzyskania 
przez studentów ocen negatywnych nauczyciel wskazuje przyczyny nieosiągnięcia efektów uczenia się. 
System e-Dziekanat pozwala również przeanalizować oceny końcowe oraz oceny z poszczególnych form 
zajęć.  

Dokumentacja efektów z danego przedmiotu przechowywana jest przez nauczycieli akademickich 
odpowiedzialnych za dany przedmiot/daną formę, w jednostkach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 
i zawiera ocenione pisemne prace studentów (testy, kolokwia), prezentacje multimedialne, sprawozdania 
z ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz kryteria oceny. Za kompletność i przechowywanie dokumentacji 
potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zajęciach realizowanych przez nauczycieli 
akademickich w katedrach odpowiadają ich kierownicy. Za przechowywanie dokumentacji z osiągnięcia 
efektów uczenia się przypisanych do praktyk programowych odpowiada pełnomocnik dziekana ds. praktyk 
studenckich. 

Praca dyplomowa jest realizowana zgodnie z kryteriami, które pozwalają na osiągnięcie zakładanych 
efektów uczenia się przypisanych do pracy dyplomowej na studiach I stopnia (praca inżynierska). Weryfikacja 
osiągnięcia przez studenta kompetencji badawczych i inżynierskich jest dokonywana przez opiekuna 
w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej, a następnie przez opiekuna i recenzenta w opracowywanych 
recenzjach pracy. Pełna dokumentacja z osiągnięcia tych efektów, zawierająca protokół egzaminu 
dyplomowego oraz pracę dyplomową wraz z recenzjami promotora i recenzenta, jest przechowywana 
w teczce osobowej studenta. Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem dziekana (zarządzenie dziekana nr 9 z dnia 
7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji jakość prac dyplomowych na Wydziale Biotechnologii 
i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) powołana została 
komisja ds. oceny jakości prac dyplomowych. Poza oceną jakości prac dyplomowych, komisja weryfikuje 
dobór recenzenta oraz stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. 

  
Skuteczność osiągania efektów uczenia się w przedmiotach analizowana jest przez daną radę 

programową w oparciu o przygotowane przez prodziekana ds. studenckich i kształcenia tabelarycznych 
danych z oceny efektów uczenia się (dla każdego kierunku osobno) opracowanych na podstawie danych 
wygenerowanych z systemu Uczelnia XP. Rada programowa analizuje stopień nie/osiągania efektów uczenia 
się w przedmiotach. Szczegółowo analizowany jest stopień nieosiągnięcia przedmiotowych efektów 
przekraczające 40%.  

Pomocne w analizie i wnioskowaniu stopnia nie/osiągania efektów uczenia się w danym przedmiocie jest 
Ankieta wypełniana przez nauczyciela akademickiego prowadzącego daną formę zajęć znajdująca się           



Strona 92 z 94 

w e-Dziekanat w zakładce „Uzupełnianie ocen”. Ankieta umożliwia zaznaczenie dowolnej liczby odpowiedzi 
na pytanie: Przyczyny nie(osiągnięcia) efektów w przedmiocie. W przypadku braku wypełnionej ankiety 
w roku sprawozdawczym nauczyciel może zostać poproszony przez  prodziekana ds. studenckich i kształcenia 
danego kierunku studiów o pisemne/ustne uzasadnienie przyczyn nie(osiągnięcia) efektów w przedmiocie.  

Rada programowa zwraca również uwagę na przedmioty, w których  wszyscy (lub prawie wszyscy) 
studenci osiągnęli efekty kształcenia ocenione przez prowadzących na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel, 
w którego przedmiocie wszyscy studenci uzyskali tę samą ocenę z osiągania przedmiotowych efektów 
uczenia się zostaje poproszony przez odpowiednich prodziekanów ds. studenckich i kształcenia aby 
zmodyfikował sposoby oceny osiągania przedmiotowych efektów uczenia się. 

Sprawozdanie z analizy skuteczności osiągania efektów uczenia się na danym kierunku studiów, 
zawierającym tabelaryczne dane wraz z wnioskami, a także propozycjami działań zaradczych 
i usprawniających proces kształcenia są przekazywane przez radę programową w formie elektronicznej 
i papierowej prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia. Prodziekani ds. studenckich i kształcenia zapoznają 
się ze sprawozdaniami z osiągania efektów uczenia się na danym kierunku studiów. Scalony raport będący 
pełną dokumentacją, obejmującą roczne sprawozdanie z oceny efektów uczenia się na wszystkich kierunkach 
wydziału wraz z analizą, wnioskami i podjętymi decyzjami przez członków rady programowej danego 
kierunku studiów, prodziekan ds. studenckich i kształcenia prezentuje na kolegium ds. kształcenia, 
a następnie przekazuje wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia.  

Wnioski ze sprawozdania wraz z zaleceniami ujmowane są w rocznym sprawozdaniu WKdsJK 
(sprawozdanie z funkcjonowania WSZJK na wydziale). 

 
Przydatność efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji ma swoje odzwierciedlenie 

w procesie ankietyzacji (Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r. w sprawie procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie): ankieta monitorowania kariery zawodowej 
absolwenta studiów ZUT (Zarządzenie nr 182 Rektora ZUT z dnia 06.11.2020 r.) i ankieta pracodawcy 
(Zarządzenie nr 20  Rektora ZUT z dnia 18.02.2021 r.).  

Kwestionariusz ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta dostępny jest w module Ankieta.XP 
systemu informatycznego Uczelnia.XP, powiązanym z elektroniczną uczelnianą bazą danych absolwentów. 
Absolwent ZUT otrzymuje drogą mailową link do strony z kwestionariuszem ankiety, z prośbą o jego 
wypełnienie w trybie on-line w okresie 60 dni. Po upływie wyznaczonego terminu kwestionariusz ankiety staje 
się nieaktywny. Opinia w ankiecie wyrażana jest anonimowo i dobrowolnie. 
Dziekanat odpowiedzialny jest za rozpowszechnienie informacji o przeprowadzanym badaniu, uzyskanie 
zgody na przeprowadzenie badania wśród absolwentów, aktualizację danych w systemie elektronicznym 
Uczelni. Zbieranie aktualnego adresu do korespondencji odbywa się podczas odbierania dokumentów 
potwierdzających ukończenie studiów.  Na końcu karty „Potwierdzenie odbioru dokumentów” jest miejsce 
do wpisania adresu do korespondencji oraz zamieszczona jest Klauzula informacyjna RODO. Wpisywanie 
danych adresowych jest dobrowolne. 

Dział Kształcenia sporządza sprawozdania z wyników ankiet monitorowania kariery zawodowej 
absolwenta studiów raz w roku, w terminie podanym po roku od dnia ukończenia studiów i przekazuje je 
dziekanowi. Sprawozdanie z wyników ankiety dziekan udostępnia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia 
(WKdsJK) oraz radom programowym. Sprawozdanie z ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta jest 
analizowane przez WKdsJK oraz radę programową. Mają one posłużyć doskonaleniu treści, metod, środków oraz 
sposobu kształcenia. 

Ankieta pracodawcy jest źródłem informacji o kwalifikacjach i umiejętnościach absolwentów przydatnych 
dla pracodawcy. Badania ankietowe pracodawców prowadzone są nie częściej, niż co dwa lata u jednego 
pracodawcy. Badaniem objęte są podmioty gospodarcze współpracujące z Uczelnią oraz przyjmujące 
studentów na praktyki, staże bądź zatrudniające absolwentów WBiHZ. Biuro Karier odpowiedzialne jest 
za aktualizację bazy danych podmiotów współpracujących z Uczelnią. Ankiety w formie elektronicznej wysyłane są 
do pracodawców w terminie do 30 listopada każdego roku akademickiego. Ankiety są wypełniane dobrowolnie.  

Za opracowanie sprawozdania z wyników ankiety pracodawcy odpowiedzialne jest Biuro Karier, które 
przekazuje je dziekanowi i wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (WKdsJK). Dziekan oraz wydziałowa komisja 
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ds. jakości kształcenia (WKdsJK) odpowiedzialni są za rozpowszechnianie i opracowanie opinii i wniosków 
ze sprawozdania. WKdsJK wyniki, wnioski z ankietyzacji pracodawcy wraz z planem doskonalenia jakości 
kształcenia na wydziale ujmuje w rocznym sprawozdaniu jakości kształcenia WBiHZ.  

Wyniki ankiety absolwenta i ankiety pracodawcy są wykorzystywane w procesie doskonalenia programów 
studiów. 

 
Z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów WBiHZ lub przyjmujących studentów na praktyki 

utrzymywany jest ciągły kontakt (poprzez dziekanów ds. studentów i kształcenia, radę programową danego 
kierunku studiów oraz pełnomocnika dziekana ds. praktyk) mający na celu wdrażanie w programy studiów 
przedmiotów umożliwiających uzyskanie przez absolwenta umiejętności poszukiwanych aktualnie na rynku 
pracy. 

W roku sprawozdawczym zbyt niska frekwencja wypełniania ankiet absolwenta i pracodawcy 
uniemożliwiła analizę danych. 

Pomimo niskiej frekwencji wypełniania ankiet przez pracodawców, na WBiHZ docierają informacje 
dotyczące studentów wydziału. Studenci w czasie odbywania praktyk są chwaleni i chętnie przyjmowani na 
praktyki. Ponadto, często po zakończeniu praktyk są zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu pracy 
lub pracodawca zapewnia, że jest chętny zatrudnić studenta po ukończeniu przez niego studiów.  

 
4. Zakres, forma udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 

zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów. 

W celu doskonalenia programów studiów uwzględnia się propozycję zmian składanych przez nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów; członków rady programowej 
danego kierunku studiów; studentów/samorząd studencki; interesariuszy zewnętrznych. Propozycje zmian 
są kierowane do komisji programowej kierunku, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.  

 
Duży wpływ na doskonalenie programów studiów mają absolwenci i przedstawiciele otoczenia 

gospodarczego poprzez wyrażenie opinii na temat programów oraz przedstawienie propozycji zmian 
w programach studiów. Dzięki praktycznym uwagom interesariuszy zewnętrznych wydział uzyskuje cenne 
informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach rynku pracy, co pozwala dostosować ofertę edukacyjną 
i określić zapotrzebowanie pracodawców na kadrę inżynierską i magisterską.  

 
5. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 

w doskonaleniu programu kształcenia na WBiHZ. 

W celu doskonalenia programów kształcenia bierze się pod uwagę wyniki z ankiety Uczelni 
i monitorowania kariery studentów i absolwentów studiów, propozycje zgłaszanych zmian, 
opinie/sugestie/uwagi wnoszone przez interesariuszy zewnętrznych współpracujących z WBiHZ oraz 
przyjmujących studentów na praktyki, staże bądź zatrudniających absolwentów WBiHZ. 

Proces ankietyzacji stanowi integralną część  wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia ZUT 
i reguluje go Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20.09.2021 r. w sprawie procedury „Zasady prowadzenia 
procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie. Kwestionariusz ankiety Uczelni rozpowszechniany jest za pomocą 
modułu Ankieta.XP systemu Uczelnia.XP. Student za pomocą poczty elektronicznej otrzymuje link do strony 
z zamieszczonym kwestionariuszem ankiety. Badanie opinii studentów na temat funkcjonowania 
Uczelni/WBiHZ przeprowadza się raz w roku, w terminie od marca do czerwca danego roku akademickiego. 
Ankiety wypełniane są anonimowo. 
W ankiecie Uczelni (Zarządzenie nr 20  Rektora ZUT z dnia 18.02.2021 r.) studenci oceniają m.in. bazę 
laboratoryjną i dydaktyczną, zaplecze biblioteczne, rozkład zajęć dydaktycznych, system oceny postępów 
w nauce,  studenci są proszeni o wskazanie przedmiotu, który wzbudził jego największe zainteresowanie oraz 
podanie nazwy przedmiotu, w którym jego zdaniem powtarzały się treści kształcenia na danym kierunku 
studiów prowadzonych na WBiHZ.  
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Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia dokonuje analizy wyników ankiety Uczelni i opracowuje plan 
działań projakościowych na wydziale w formie rocznego sprawozdania i przedstawia je dziekanowi, kolegium 
ds. kształcenia, a następnie prorektorowi ds. kształcenia oraz uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia. 
Wyniki ankietyzacji zamieszczane są na stronie wydziału w zakładce Jakość kształcenia i są dostępne pod 
adresem https://biotechnologia.zut.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/wyniki-badan-jakosci-ksztalcenia-na-
wbihz.html 

Istotne znaczenie w doskonaleniu programów kształcenia kierunków studiów na WBiHZ mają opinie 
interesariuszy zewnętrznych, z którymi utrzymywany jest ciągły kontakt poprzez dziekanów ds. studentów 
i kształcenia, radę programową danego kierunku studiów oraz pełnomocnika dziekana ds. praktyk. 
W przypadku zgłoszenia propozycji zmian przez interesariuszy zewnętrznych są przedkładane do 
odpowiedniej rady programowej, która po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego opracowuje wniosek 
o zmianach w programie studiów i przekazuje go do dziekana w formie pisemnej wraz z informacją 
o przyczynie wprowadzenia zmian. Dziekan kieruje wniosek do kolegium ds. kształcenia celem uzyskania 
opinii w sprawie zaproponowanych zmian w programach studiów (Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 
14.02. 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian 
w programach studiów” ZUT w Szczecinie).   

Ponadto zmiany w programach studiów dokonuje się biorąc pod uwagę zalecenia instytucji 
akredytacyjnych i MEiN.  
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