SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GEOLOGII
– zatwierdzony przez Radę Wydziału Geologii UW w dniu 14 czerwca 2013 r.
Podejmowane działania
I

Osoby
odpowiedzialne

Jakość prowadzonych zajęć
Hospitacje dokonywane przez kierowników zakładów, co najmniej
raz do roku, na zajęciach prowadzonych przez doktorantów i świeżo
zatrudnionych adiunktów. Po odbytej hospitacji kierownik zakładu
przedstawia na piśmie prowadzącemu zajęcia swoje uwagi i zalecenia
co do ewentualnych zmian. Kopię tego dokumentu przekazuje
prodziekanowi ds. studenckich.
Kontrola przebiegu kursów terenowych. Przygotowanie pisemnej
notatki na temat kursu.
Ankiety studenckie. Studenci wypełniają ankiety dotyczące jakości
prowadzenia zajęć za pośrednictwem internetu. Wyniki ankiet
przekazywane są – na ich prośbę – odpowiednim kierownikom
zakładów oraz Komisji Oceniającej Wydziału Geologii, a raporty
zbiorcze podawane są do wiadomości publicznej. Wyniki ankiet są
jedną z podstaw oceny okresowej pracownika.
„Poradnik dydaktyczny” (załącznik 1, w przygotowaniu).
Każdy pracownik dydaktyczny lub doktorant rozpoczynający
nauczanie na Wydziale otrzymuje poradnik ze wskazówkami, jak
powinno się prowadzić zajęcia. Poradnik przygotowany jest przez
Zespół. Wytyczne w poradniku są powiązane z pytaniami w
ankietach studenckich.
Kontrola sylabusów. Co najmniej raz na 2 lata wszystkie sylabusy
dotyczące przedmiotów prowadzonych na Wydziale są przeglądane
przez przedstawicieli Zespołu. Kontrola dotyczy kompletności i
zrozumiałości treści sylabusów oraz ich zgodności z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji i z rzeczywiście prowadzonymi zajęciami.
Przegląd i korekta programów studiów – co najmniej raz na 2 lata.
Tryb przeprowadzania zmian programu studiów – załącznik 2 (w
przygotowaniu).
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Dokształcanie kadry dydaktycznej.
kierownicy
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Zebrania prodziekana i kierownika Zespołu z kierownikami zakładów prodziekan ds.
– raz do roku. Na zebraniach omawiane są m.in. wyniki hospitacji i
studenckich,
przekazywane informacje dotyczące ankiet studenckich i wyników
Zespół
kontroli sylabusów.
Zasady działania Studiów Doktoranckich na Wydziale Geologii i tryb kierownik
oceny doktorantów znajdują się w odrębnym dokumencie,
Studiów
opracowywanym przez kierownika Studiów Doktoranckich i
Doktoranckich
zatwierdzanym przez Radę Wydziału

II

Baza dydaktyczna
Rzutniki multimedialne i dostęp do internetu w aulach wykładowych.
Rzutniki multimedialne i dostęp do internetu w salach seminaryjnych
i pracowniach ćwiczeniowych.

Unowocześnianie i konserwacja sprzętu w laboratoriach
dydaktycznych.

Powiększanie i unowocześnianie kolekcji dydaktycznych – skały,
minerały, skamieniałości, odlewy.
Gabloty i plakaty dydaktyczne na korytarzach.
Powiększanie i unowocześnianie zbiorów Biblioteki Wydziału
Geologii.
Zapewnienie podstawowego sprzętu laboratoryjnego i optycznego
magistrantom i doktorantom.
Stworzenie i przestrzeganie zasad dostępu magistrantów i
doktorantów do laboratoriów specjalistycznych.
Kontrola czy studenci wyposażeni są w odzież ochronną i niezbędny
podstawowy sprzęt terenowy (m.in. kaski, okulary ochronne, obuwie
terenowe, młotki, etc.). Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do
badań terenowych podczas kursów i wycieczek terenowych.
Możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu terenowego
przez magistrantów.
Budowa i utrzymywanie Europejskiego Centrum Edukacji
Geologicznej na górze Rzepce w Chęcinach (Góry Świętokrzyskie) –
rozpocznie działanie w 2015 roku, zawiera laboratoria, sale
dydaktyczne i konferencyjne, pomieszczenia noclegowe
przeznaczone w pierwszym rzędzie do organizowania kursów
terenowych dla studentów Wydziału Geologii. Zwięzły opis bazy
dydaktycznej na Rzepce – załącznik 3.
Wspieranie tworzenia podręczników i skryptów przez pracowników
Wydziału.
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III Wygodny Uniwersytet
Kontrola działania dziekanatu ds. studenckich pod kątem sprawności
działania i życzliwości wobec studentów.
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Dogodne godziny otwarcia dziekanatu.

prodziekan ds.
studenckich
Wygodny plan zajęć, w tym utrzymanie środy po godzinie 12 bez
prodziekan ds.
zajęć dydaktycznych.
studenckich
Jasna i dostępna informacja na tablicach wydziałowych
prodziekan ds.
studenckich
Nowoczesna, prosta w obsłudze i czytelna strona internetowa
administrator
Wydziału z rozbudowanym działem dydaktycznym.
sieci,
pełnomocnik
dziekana ds.
strony
internetowej
Dostęp do komputerów i internetu dla studentów, utrzymywanie
kierownicy
sprawnego wi-fi na Wydziale.
pracowni
komputerowych,
administrator
sieci
Konsultacje – wyraźna informacja, godziny dogodne dla studentów.
pracownicy
dydaktyczni
Ułatwienia dla studentów niepełnosprawnych – windy przy schodach, kierownik
podjazdy itp.
administracyjny
Wydziału
Możliwość wyboru własnego toku studiów dla najlepszych studentów prodziekan ds.
(kryteria zgodnie z Regulaminem Studiów UW)
studenckich
Spotkania studentów I roku I stopnia z przedstawicielami „ścieżek
prodziekan ds.
dydaktycznych” na studiach inżynierskich, ułatwiające wybór ścieżek studenckich,
na kolejnych latach studiów I stopnia.
dyrektorzy
instytutów i
kierownik
katedry
Spotkania studentów III roku I stopnia z przedstawicielami
prodziekan ds.
specjalności, ułatwiające wybór specjalności na studiach II stopnia.
studenckich,
dyrektorzy
instytutów i
kierownik
katedry
Poradnik „Jak pisać pracę dyplomową na Wydziale Geologii”
Zespół
(załącznik 4, w przygotowaniu).
Seminarium dla doktorantów „Programowanie i metodologia badań
Kierownik
geologicznych”.
studiów
doktoranckich
IV Aktywizacja studentów
Organizowanie współpracy z pracodawcami w celu zapewnienia
studentom praktyk zawodowych.
Wspieranie studenckich kół naukowych, organizacja konkursów na
dofinansowanie działalności kół.
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Wycieczki geologiczne do wyboru (m.in. wycieczki
sedymentologiczne nad morze, wycieczka w okolice Kazimierza
Dolnego).
Wspieranie uczestnictwa studentów i doktorantów w konferencjach
oraz wyprawach naukowych.
Wspieranie organizowania konferencji dla młodych naukowców na
Wydziale Geologii.
Promowanie międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach
istniejących programów.

Udział studentów i doktorantów w dniach otwartych na UW.

Udział studentów i doktorantów w piknikach geologicznych i
Festiwalu Nauki.

Udział studentów i doktorantów w ciałach doradczych i decyzyjnych.

V
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Opieka nad absolwentami
Analiza możliwości zatrudnienia w instytucjach geologicznych w
Warszawie (instytuty PAN, PIG-PIB, Muzeum Ziemi,
Przedsiębiorstwo Geologiczne, organy Ministerstwa Ochrony
Środowiska itp.).
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Ankieta absolwenta, wypełniana przez absolwentów przy odbieraniu
dyplomu, dotycząca ich planów co do zatrudnienia po studiach
(Załącznik 5).
Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami geologicznymi poza
Wydziałem
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