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Lp. Elementy procesu kształcenia 
Oznaczenie 

procedury zgodnie z 
WSZJK-O-1* 

IV kw. I kw. II kw. III kw. Nazwa procedury  

1 Ogólne procedury zapewniania 
i doskonalenia jakości kształcenia 

WSZJK-O-BZ- x x x  WSZJK-O-BZ_22 – Procedura określająca zasady 
uczestnictwa studentów w zajęciach dydaktycznych 
realizowanych przez jednostki Wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt 

 x x  WSZJK-O-BZ-21 – Procedura określająca zasady 
analizowania na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 
realizacji i wyników zaliczenia praktyk studenckich 
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x x  WSZJK-O-BZ-20 – Procedura określająca zasady 
analizowania na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 
wyników egzaminów dyplomowych oraz 
semestralnych zaliczeń przedmiotów. 

x x x x WSZJK-O-BZ-17- Procedura określająca zasady 
usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i 
zaliczeniach na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.  

x x x x WSZJK-O-BZ-16- Procedura określająca zasady 
przechowywania pisemnych prac zaliczeniowych na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.  

x x   WSZJK-O-BZ-15- Procedura przepisywania ocen z 
przedmiotów na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x   WSZJK-O-BZ-13-Procedura zlecania do realizacji 
przedmiotów„Seminaria licencjackie”, „Seminaria 
inżynierskie”oraz „Seminaria dyplomowe”  na 



Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x x  WSZJK-O-BZ-12-Procedura realizacji zajęć 
terenowych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x x  WSZJK-O-BZ-11-Procedura przekładania terminu 
i miejsca realizacji zajęć dydaktycznych na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x x  WSZJK-O-BZ-10-Procedura realizacji na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt zajęć 
dydaktycznych nie przewidzianych w programie 
przedmiotu. 

 x   WSZJK-O-BZ-9-Procedura wyboru przez 
studentów specjalności na studiach drugiego 
stopnia kierunku zootechnika Wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt. 

  x  WSZJK-O-BZ-8-Procedura wyboru przez 
studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 
specjalności na studiach pierwszego stopnia 
kierunków zootechnika oraz Bioinżynieria 
Produkcji Żywności. 

x x x  WSZJK-O-BZ-7-Procedura układania planów 
zajęć na semestr zimowy/letni roku akademickiego 
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

x x   WSZJK-O-BZ-6-Procedura zapisów studentów 
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i 
drugiego stopnia na lektoraty oraz studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia na zajęcia w-f. 

x x   WSZJK-O-BZ-4-Procedura wybierania przez 
studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia, przedmiotów w 
ramach modułu ogólnouczelnianego. 



  x  WSZJK-O-BZ-3-Procedura wybierania przez 
studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i 
drugiego stopnia, przedmiotów do wyboru z oferty 
wydziałowej oraz przedmiotów specjalnościowych 
do wyboru. 

x x x  WSZJK-O-BZ-2-Procedura określająca zasady 
dokumentowania procesu dydaktycznego w 
jednostkach organizacyjnych Wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt na studiach podyplomowych. 

x x x x WSZJK-O-BZ-1-Procedura określająca zasady 
dokumentowania procesu dydaktycznego w 
jednostkach organizacyjnych Wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia. 

2 Dobór i jakość kadry naukowo-
dydaktycznej, gwarantującej 
prowadzenie zajęć dla studentów 
i doktorantów przez 
wykwalifikowaną i kompetentną 
kadrę 

WSZJK-DJK- BZ-   x x WSZJK-DJK-BZ-1- Dobór nauczycieli 
akademickich do prowadzenia wykładów oraz 
sprawowania opieki naukowej nad dyplomantami. 

  x  WSZJK-DJK-BZ-2-Procedura wyboru nauczyciela 
akademickiego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt do 
koordynowania przedmiotu na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia. 

  x  WSZJK-DJK-BZ-3-Procedura wyboru nauczyciela 
akademickiego do koordynowania przedmiotu na 
studiach podyplomowych na Wydziale Bioinżynierii 
Zwierząt. 

  x  WSZJK-DJK-BZ-4-Procedura określająca tryb 
ustalania minimum kadrowego na kierunkach 
studiów, pozostających w ofercie kształcenia 
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. 

  x  WSZJK-DJK-BZ-5-Procedura określająca zasady 
prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt przez osoby zatrudnione w 



Uniwersytecie, ale nie będące nauczycielami 
akademickimi oraz osoby niezatrudnione w 
Uniwersytecie. 

x  x  WSZJK-DJK-BZ-6-Procedura określająca zasady 
aktualizowania informacji o nauczycielach 
akademickich zatrudnionych na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt. 

   
x x x  WSZJK-DJK-BZ-7 Procedura określająca zasady i 

sposób okresowej studenckiej oceny nauczycieli 
akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 

3 System i oferta programowa 
umożliwiająca nauczycielom 
akademickim podnoszenie 
kwalifikacji 

WSZJK-PK- BZ-      

4 Przygotowanie kryteriów 
kwalifikacyjnych w zakresie doboru 
kandydatów oraz ustalanie limitów 
przyjęć na studia wyższe i studia 
trzeciego stopnia 

WSZJK-R- BZ-  x    

5 Opracowywanie, monitorowanie 
i aktualizacja planów studiów 
i programów nauczania oraz ich 
efektów, uwzględniające stosowanie 
wymagań w zakresie: 

WSZJK-PS-K- BZ - x   WSZJK-PS-BZ-1-Procedura zgłaszania propozycji 
zmian w programach i planach studiów oraz trybu 
ich rozpatrywania na Wydziale Bioinżynierii 
Zwierząt. 

5. 1. Konstruowania planu studiów 
i programu nauczania, 
z zachowaniem przyjętych w uczelni 
postanowień i wytycznych 

WSZJK-PS-ECTS- 
BZ- 

     

5. 2. Wyceny efektów kształcenia z 
zachowaniem zasad określonych w 
Europejskim Systemie Transferu 
i Akumulacji Punktów (ECTS) 

WSZJK-PS-SP- BZ-      

5. 3. Realizacji postanowień i wytycznych 
dotyczących uchwalania planów 

WSZJK-PS-U- x x x  WSZJK-PS-SP-BZ-1-Procedura określająca 
zasady tworzenia, likwidacji i prowadzenia studiów 



i programów studiów 
podyplomowych i kursów 
dokształcających oraz wyceny 
efektów kształcenia doskonalącego 
z zachowaniem zasad określonych 
w European Credit System for 
Vocational Education and Training 
(ECVET) 

podyplomowych na Wydziale Bioinżynierii 
Zwierząt. 

5. 4. Spełniania wymagań formalnych 
związanych z uchwalaniem planów 
studiów i programów nauczania 

WSZJK-PS-OP-      

5. 5. Monitoringu i okresowego przeglądu 
programów oraz ich efektów 
z wykorzystaniem, m.in.: regularnych 
opinii zwrotnych od pracodawców 
i przedstawicieli rynku pracy, 
zewnętrznych ekspertów oraz 
monitoringu postępu i osiągnięć 
studentów 

WSZJK-PS-M- BZ- x x x x WSZJK-PS-OP-BZ-1-Procedura zbierania i 
wykorzystania przez Wydział Bioinżynierii Zwierząt 
opinii interesariuszy zewnętrznych. 

5. 6. Oferty krajowych programów 
mobilności studentów i doktorantów 

      

6 Dokumentowanie przebiegu studiów 
od immatrykulacji do momentu 
zaliczenia ostatniego semestru 
studiów, z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych dostępnych w 
Uniwersyteckim Systemie Obsługi 
Studiów (USOS) 

WSZJK-USOS-      

7 Przygotowanie i wykonanie pracy 
dyplomowej oraz złożenie egzaminu 
dyplomowego, z wykorzystaniem 
informatycznego systemu 
antyplagiatowego 

WSZJK-PD- BZ- X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

- WSZJK-PD-BZ-1- Procedura określająca zasady 
ustalania i wyboru tematów prac dyplomowych na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 
WSZJK-PD-BZ-2 – Procedura dyplomowania na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 

8 Internacjonalizacja programów -      



kształcenia, uwzględniająca: 

8. 1. Zakres oferty w językach obcych 
kierowanej do studentów polskich 
i cudzoziemców 

WSZJK-I-WZ-      

8. 2. Liczbę i zakres programów 
prowadzonych wspólnie przez 
zagraniczne uczelnie lub instytucje 
naukowe, 

WSZJK-I-MZ- BZ-      

8. 3. Zakres zagranicznych programów 
mobilności studentów i doktorantów 

      

9 Zasoby do nauki oraz środki wsparcia 
dla studentów i doktorantów w 
obszarach: dydaktycznym, 
administracyjnym oraz społecznym, 
m.in. system biblioteczno-
informatyczny uczelni, system 
informatyzacji uczelni, 
przedsiębiorczość akademicka oraz 
promocja zawodowa studentów 
i absolwentów 

WSZJK-Z- X X X  WSZJK-Z-BZ-1 - Procedura doskonalenia zasobów do 
nauki i wsparcia studentów oraz doktorantów Wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt. 

10 Ocenianie studentów, doktorantów, 
słuchaczy studiów podyplomowych 
oraz uczestników kursów 
dokształcających, z zachowaniem 
konieczności publikowania 
kryteriów, przepisów i procedur 
oceny 

WSZJK-O-      

11 Systemy informacyjne i publikowanie 
informacji służące pozyskiwaniu 
i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. 
funkcjonowania uczelni, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
charakterystyki procesu 
dydaktycznego 

WSZJK-SI- BZ- - - - - - 



12 Badania ankietowe i hospitacje - -     

12. 1. Badania ankietowe ogólnouczelniane WSZJK-A- BZ-      

12. 2. Badania ankietowe w jednostce 

WSZJK-A- BZ- 

WSZJK-A- 

x x x  WSZJK-A-BZ-1-Procedura przeprowadzania 
kontroli realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt. 

 x   WSZJK-A-BZ-2-Procedura określająca zasady 
przeprowadzania badania ankietowego 
absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia 
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. 

 x x  WSZJK-A-BZ-3-Procedura określająca zasady 
badania opinii studentów oraz słuchaczy studiów 
trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na 
temat jakości zajęć dydaktycznych. 

12. 3. Badania ankietowe inne WSZJK-A- BZ-      

12. 4. Hospitacje 

WSZJK-A- BZ- 

x x x  WSZJK-A-BZ-4-Procedura określająca zasady 
hospitowania zajęć dydaktycznych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt. 

x x x  WSZJK-A-BZ-5 – procedura określająca zasady 
hospitowania zajęć dydaktycznych na studiach 
podyplomowych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 

 
* - zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury WSZJK-O-1. 
 
 


