
Zarządzenie nr 1/2012 

Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  

z dnia 18 grudnia 2012 roku 

w sprawie: polityki jakości stosowanej  

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Wszystkie działania na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi podejmowane są w trosce o 

uzyskanie lepszych wyników kształcenia, działalności naukowej i organizacyjnej 

pracowników, doktorantów i studentów. 

 

Realizując politykę jakości Wydział Biologii i Nauk o Ziemi: 

 aktualizuje ofertę dydaktyczną uwzględniając najnowszy stan wiedzy przekazywanej 

studentom 

 dokonuje corocznej weryfikacji programów, treści i metod nauczania, doboru 

literatury przedmiotu, kryteriów egzaminacyjnych, zakładanych efektów kształcenia, 

infrastruktury dydaktyczno-badawczej z uwzględnieniem opinii interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

 utrzymuje ścisłe relacje ze społecznością lokalną oraz partnerami społecznymi w kraju 

i za granicą aktualizując ofertę dydaktyczną, modyfikuje kierunki studiów i 

specjalności, kształcąc absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i 

kompetencje pozwalające sprostać nowym wyzwaniom społecznym i gospodarczym, 

 zwraca uwagę na ścisłe powiązania między prowadzonymi badaniami a ofertą 

dydaktyczną, 

 podejmuje starania o należyte wsparcie naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i 

materialne dla studentów i doktorantów, 

 umożliwia i wspiera doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej w osiąganiu lepszych 

kwalifikacji, 

 docenia efekty, kompetencje naukowe i dydaktyczne pracowników uwzględniając 

najlepszych w systemach nagradzania, 

 promuje aktywnych naukowo uczestników studiów III stopnia w postaci nagród 

finansowych, 

 kładzie duży nacisk na pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, 

 dba o wysoki poziom badań naukowych i zajęć dydaktycznych, 

 aktywnie weryfikuje programy kształcenia i ich realizacje wspomagając działania 

naprawcze na zauważone nieprawidłowości, 

 współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

naukowo-badawczymi oraz edukacyjnymi, 

 przywiązuje dużą wagę do ustawicznego doskonalenia kompetencji interpersonalnych 

i sprawności działania kadry administracyjnej dopasowanych do wymagań 

nowoczesnych technologii,  

 wspiera rozwijanie umiejętności uczestniczenia w kulturze informacyjnej 

współczesnego społeczeństwa, 

 ustawicznie doskonali system zarządzania jakością kształcenia. 

 

Realizacja powyższych zasad jest obowiązkiem każdego pracownika Wydziału Biologii i 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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