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Lublin, 17.01.2018 r. 

 

Raport z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Komisji:             Dr hab. prof. nadzw. Cezary A. Kwiatkowski 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Dr hab. Leszek Rachoń 

Członkowie:                                  Prof. dr hab. Aleksandra Badora 

           Prof. dr hab. Jolanta Bielińska 

           Prof. dr hab. Halina Smal 

           Dr Justyna Bochacz 

                                     Dr hab. Marzena S. Brodowska 

           Dr Aneta Jarosz-Angowska 

           Dr Aneta Kramek 

           Mgr Agata Kobyłka – doktorant 

           Agnieszka Kucharska – student  

   

Punktem wyjścia do wszystkich działań związanych z jakością kształcenia na Wydziale 

Agrobioinżynierii jest opracowana na początku 2014 roku „Wydziałowa Księga Jakości 

Kształcenia” oraz przyjęte na kilku posiedzeniach Rady Wydziału w 2015 r. procedury, m.in. 

procedura realizacji procesu kształcenia (WA-S6), procedura zasięgania opinii absolwentów 

studiów I i II stopnia (WA-A1), procedura hospitacji zajęć (WA-K1), procedura oceny 

programu kształcenia (WA-K2). 

W 2017 roku w zakresie zapewnienia jakości kształcenia członkowie Komisji ds. 

Jakości Kształcenia dokonywali recenzji i weryfikacji dokumentów związanych z przyjętymi 

na Wydziale Agrobioinżynierii procedurami oraz sprawdzali zgodność działań pracowników z 

procedurą (np. odpowiedzialnych za proces dyplomowania studentów). 

W wyniku prac Komisji zasugerowano szereg zmian związanych z: 
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- ostatecznym terminem ustalenia tematów prac dyplomowych i przypisaniu tematu do 

konkretnego opiekuna naukowego (na kilku kierunkach studiów zanotowano znaczne 

opóźnienie w tym zakresie); 

- przedmiotem prac magisterskich/inżynierskich/licencjackich; 

- brzmieniem tematu prac dyplomowych; 

- doborem promotora i recenzenta danej pracy dyplomowej; 

- strukturą i meritum prac dyplomowych. 

Komisja na kilku spotkaniach analizowała dokumentację związaną z oceną jakości 

prac dyplomowych (na podstawie raportów 2-osobowych podkomisji weryfikujących na 

każdym kierunku studiów wybrane losowo prace). Komisja stwierdziła, że tematy prac były 

zgodne z danym kierunkiem bądź specjalnością studiów. Prace składały się zazwyczaj z części 

teoretycznej i praktycznej (wyjątek stanowiło kilka prac licencjackich realizowanych na 

kierunku Ekonomia i Turystyka i rekreacja, które były pracami teoretycznymi (nie 

zawierającymi badań własnych, a jedynie analizę danych źródłowych). Taka forma prac 

licencjackich jest także poprawna i dopuszczalna. Część teoretyczna analizowanych prac 

dyplomowych była opracowywana z wykorzystaniem metody opisowej, statystycznej i 

krytycznej analizy literatury przedmiotu, natomiast praktyczna bazuje zazwyczaj na 

uzyskanych wynikach badań własnych (laboratoryjnych, wazonowych, glebowych, polowych, 

środowiskowych, czy na metodzie sondażu diagnostycznego i przeprowadzonych badaniach z 

wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety). 

Komisja stwierdziła, iż wartość merytoryczna ocenianych prac była wysoka. Wszystkie 

prace spełniały wymagania stawiane pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim. 

Tematy prac dyplomowych były adekwatne do ich treści i wykazywały odpowiedni poziom 

szczegółowości.  Formalna strona dysertacji oraz bibliografia nie budziły zastrzeżeń. 

Wylosowane prace były wysoko ocenione (4,0; 4,5; 5,0) zarówno przez promotorów, jak i przez 

recenzentów.  

Komisja sformułowała jednak pewne zalecenia dla promotorów/recenzentów i 

studentów – Niektóre prace inżynierskie nie były pracami projektowymi tylko eksperckimi., 

stąd też należy dokładnie przedstawiać wymagania dotyczące prac dyplomowych na 

seminariach i w czasie spotkań ze studentami. Oceny promotora i recenzenta w uzasadnionych 

przypadkach powinny zawierać uwagi krytyczne, zaś oceny nie mogą być zawyżane. W 

przypadku prac magisterskich w nielicznych przypadkach stwierdzono zbyt ogólne tematy w 

odniesieniu do celu i zakresu pracy.  Komisja zaproponowała większy udział pozycji zwartych 

w literaturze (zwłaszcza w pracach licencjackich), gdyż stosunkowo za dużo jest źródeł 
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internetowych, nadto zwrócenie uwagi studentom na dobór właściwej merytorycznie i 

ilościowo literatury do przeglądu piśmiennictwa i dyskusji (prace magisterskie). Komisja 

zasugerowała też zwrócenie większej uwagi na interpunkcję i inne błędy edytorskie. Zalecono 

również większą staranność w przygotowywaniu materiału graficznego.  

W analizowanym okresie Komisja stale współpracowała z Radami Programowymi 

poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Agrobioinżynierii nadzorując metody i formy 

kształcenia, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia i prawidłowego stosowania 

punktacji ECTS. Ścisły związek z jakością kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii mają 

cykliczne spotkania „Kolegium dziekańskiego” w poniedziałki przed każdym posiedzeniem 

Rady Wydziału (często poszerzone o spotkania z kierownikami Rad Programowych 

poszczególnych kierunków, czy przedstawicielami Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia). W punkcie „dydaktyka”, który jest w programie każdego posiedzenia Rady 

Wydziału znajdują się różne kwestie dotyczące obsady zajęć dydaktycznych, modyfikacji i 

zatwierdzania planów studiów, korekty godzin dydaktycznych z określonych modułów, np. 

zmiany liczby ćwiczeń i wykładów, wprowadzania lub zmiany liczby godzin terenowych, 

korekty liczby punktów ECTS itp. Kolegium Dziekańskie po analizie dokumentów 

otrzymanych od Przewodniczących Rad Programowych decyduje o procedowaniu danego 

problemu. Analizie podlegają: celowość zmian, z czyjego wniosku jest określona propozycja 

(interesariusze zewnętrzni, studenci, pracownicy realizujący zajęcia) oraz przede wszystkim 

czy proponowane zmiany nie wpływają na modyfikację kierunkowych efektów kształcenia 

oraz w jakim stopniu przyczynią się do poprawy jakości kształcenia. Modyfikacje planów 

studiów oraz modułów są procedowane od stycznia do maja na posiedzeniach Rady Wydziału, 

tak aby zmiany były zatwierdzone i wprowadzone na stronę internetową przed rozpoczęciem 

rekrutacji (1 czerwca). 

Na posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego dyskutowany jest również harmonogram 

hospitacji zajęć przez prodziekanów, uwzględniane są uwagi studentów dotyczące modułów i 

prowadzących zajęcia oraz informacje z ankietyzacji oceny pracowników realizujących zajęcia. 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego są opiniowane zmiany obsady zajęć 

dydaktycznych proponowane przez kierowników jednostek, w których realizowane są 

określone moduły. Analiza uwzględnia kompetencje i kwalifikacje danych pracowników do 

realizacji zajęć z określonych modułów oraz konieczność zapewnienia minimum kadrowego i 

wymaganej liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez określonych pracowników. Na 

posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego omawiane i dyskutowane są również inne problemy, 

np. właściwy dobór promotorów i recenzentów prac dyplomowych, dyskusja nad  planami 
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dydaktycznymi jednostek. Sugerowane są zmiany aby dążyć do w miarę równomiernej obsady 

zajęć dla pracowników jednostki. 

Zmiany w planach studiów na poszczególnych kierunkach dokonywane są w mniejszym 

lub większym zakresie w każdym roku akademickim: 

- Bierze się pod uwagę najnowsze ustawy i rozporządzenia, np. mówiące o liczbie 

godzin ECTS przypadających na języki obce, wychowanie fizyczne, przedmioty 

ogólnouczelniane.  

- Zmian w planach studiów dokonuje się także na podstawie wniosków i sugestii jakie 

padają na zebraniach związanych z Dniami Kierunków, w których uczestniczą interesariusze 

zewnętrzni, wewnętrzni (pracownicy, Dziekan, Rada Programowa) oraz studenci. To głównie 

w trakcie takich zebrań pada wiele konstruktywnych pomysłów na ulepszanie planów studiów 

i jakości kształcenia. 

- Sugestią do zmian w planach studiów mogą być również opinie studentów wyrażone 

na podstawie wypełnionych ankiet, w których wyrażają np. dezaprobatę dla któregoś z 

elementów planu (np. zbyt duża koncentracja w jednym semestrze modułów o „dużym ciężarze 

gatunkowym”). 

Zmian w planach studiów dokonują Rady Programowe w porozumieniu z 

Prodziekanem odpowiedzialnym za kierunek, następnie zmiany te są opiniowane przez 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Ostateczne zmiany w planach studiów 

zatwierdza się na posiedzeniu Rady Wydziału. Szczegółowe informacje na powyższy temat 

zawarte są w procedurze modyfikacji planów i programów studiów (WA-K4). 

W analizowanym okresie Komisja dokonywała porównania i oceny jakościowej 

sylabusów uzyskanych od kierowników przedmiotów realizowanych na poszczególnych 

kierunkach studiów, a w szczególności na kierunkach,  które będą poddane akredytacji przez 

Państwową Komisję Akredytacyjną w 2017 r. (kierunki: Leśnictwo, Ekonomia, Rolnictwo, 

Agrobiznes).  Zawartość merytoryczną sylabusów na kierunkach Ekonomia i Rolnictwo  

określono jako bardzo dobrą i w zasadzie nie stwierdzono, by treści poszczególnych 

przedmiotów (sylabusów) odbiegały od zakładanych efektów kształcenia na wymienionych 

kierunkach studiów. Nadto nie stwierdzono by treści poszczególnych sylabusów dublowały się 

lub powtarzały. Komisja uznała, że poszczególne przedmioty wzajemnie uzupełniają się, co 

jest dobrym prognostykiem oceny procesu dydaktycznego. Sylabusy na kierunkach Leśnictwo 

i Agrobiznes w kilku przypadkach zawierały treści zbędne, nie związane bądź pośrednio 

związane z nazwą i meritum przedmiotu oraz zakładanym modelem kształcenia na kierunku.  

Komisja zaleciła modyfikację nazwy i treści programowych kilku modułów na wspomnianych 



5 
 

kierunkach, tak by nawiązywały do najnowszych trendów i wymogów współczesnego rynku 

pracy.  

W zakresie oceny jakości kształcenia w analizowanym okresie Komisja 

weryfikowała także wyniki wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w roku akademickim 

2016/2017 na podstawie ankiet dyplomantów uzyskanych przy okazji składania przez nich 

karty obiegowej. Analizę ankiet przeprowadzono na 5 kierunkach studiów (Rolnictwo – studia 

1-go i 2-go stopnia, Agrobiznes – studia 2-go stopnia,  Ekonomia – studia 1-go stopnia, 

Turystyka i rekreacja – studia 1-go stopnia, Inżynieria środowiska – studia 1-go i 2-go stopnia, 

Bioinżynieria – studia 1-go stopnia) na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie.  

Na kilku posiedzeniach Komisji oceniano jakość realizowanych zajęć na 

poszczególnych kierunkach studiów uwzględniając różne aspekty związane z wybranym 

kierunkiem. Ankiety były składane dobrowolnie i anonimowo do urn w dziekanacie Wydziału 

Agrobioinżynierii bezpośrednio po złożeniu egzaminu dyplomowego lub najpóźniej przy 

odbiorze dyplomu z dziekanatu w latach 2016 i 2017. Absolwenci odpowiadali na 13 pytań 

zamkniętych i 2 otwarte (komentarz własny) oceniając poszczególne pytanie w następującej 

skali: 

5 – bardzo dobrze 

4 – dobrze 

3 – dostatecznie 

2 – niedostatecznie (w tym przypadku student powinien wyjaśnić ocenę negatywną na końcu 

arkusza ankiety. 

 Absolwenci odpowiadali na następujące pytania: 

1. W jakim stopniu kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych spełniły Twoje oczekiwania? 

2. W jakim stopniu tematyka praktyki była zgodna z realizowanym kierunkiem studiów? 

3. Jak oceniasz współpracę z promotorem w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej? 

4. Jak oceniasz relacje w procesie dydaktycznym: nauczyciel akademicki – student? 

5. Jak oceniasz obieg informacji w Uczelni? 

6. Jak oceniasz dostęp do korzystania z literatury i bazy danych w Uczelni? 

7. Jak oceniasz bazę dydaktyczną? 

8. Jak oceniasz warunki socjalno-bytowe w czasie studiów? 
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9. Jak oceniasz warunki Uczelni umożliwiające rozwój kulturalny, sportowy, 

intelektualny? 

10.  Jak oceniasz kompetencje pracowników dziekanatu? 

11.  Jak oceniasz kompetencje pracowników Biblioteki Głównej? 

12.  Jak oceniasz kompetencje pracowników innych działów wspomagających proces 

kształcenia? Oceń pracowników tylko w przypadku, jeżeli miałeś kontakt i zaznacz w 

pytaniu TAK. W pozostałych przypadkach zaznacz NIE. 

a) Dział Spraw Socjalnych Studentów (stypendia i akademiki) 

b) Zakład Szkolenia Praktycznego (praktyki) 

c) Biuro Wymiany Międzynarodowej (ERASMUS) 

d) Dział Organizacji Studiów (ogólne sprawy studenckie, MOSTAR, organizacje 

studenckie, koła naukowe itp.) 

13.  Czy w czasie studiów korzystałeś z ponadnarodowej oferty Uczelni w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. szkolenia, praktyki, wolontariat, straż, itp. 

(komentarz własny) 

14.  Czy ukończony kierunek studiów jest godny polecenia? 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

15.  Uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów (komentarz własny) 

Analizując powyższe zagadnienia sumowano liczbę przyznanych przez studentów stopni 

(w skali 1-5), wyliczano średnią skalę ocen. Odrzucano ankiety, w których występowały oceny 

skrajne  (np. same oceny bardzo dobre lub wyłącznie noty niedostateczne).  

        W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji d.s. Jakości 

Kształcenia, na którym analizowano dokumentację (wypełnione przez absolwentów ankiety) 

związaną z satysfakcją z ukończonego kierunku studiów ekonomia. Analizując ankiety 

dyplomantów z 2016 roku (25 wypełnionych ankiet) Komisja stwierdza, że oceniają oni w 

stopniu dobrym (14 wskazań) lub bardzo dobrym (9 wskazań) satysfakcję z realizacji 

kierunkowych efektów kształcenia. Tylko 2 osoby wskazały, iż kierunkowe efekty kształcenia 

w stopniu dostatecznym spełniły ich oczekiwania. 

Dyplomanci z 2017 roku (16 wypełnionych ankiet) również wysoko ocenili satysfakcję 

związaną z uzyskiwaniem kierunkowych efektów kształcenia: ocena bardzo dobra – 6 wskazań; 

ocena dobra – 8 wskazań; ocena dostateczna – 2 wskazania. 
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Reasumując należy stwierdzić, że w opinii 86-92% absolwentów kierunku ekonomia 

uzyskiwanie kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. 

Absolwenci obu roczników studiów (2016; 2017) z reguły pozytywnie ocenili satysfakcję 

z praktyki zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów). Ankiety uzyskane 

w 2016 roku obrazują, że 13 osób ocenia ten aspekt studiów w stopniu dobrym, 9 osób w 

stopniu bardzo dobrym, zaś 3 osoby – dostatecznym.  

Podobnych wyników dostarczają ankiety z 2017 roku: ocena bardzo dobra – 6 wskazań, 

ocena dobra – 7 wskazań; ocena dostateczna – 3 wskazania. Uzyskane wyniki pokazują, iż 

miejsce realizacji praktyki z reguły spełniało oczekiwania absolwentów w aspekcie 

merytorycznym związanym z kierunkiem studiów.  

Absolwenci na ogół wysoko ocenili współpracę z promotorem w trakcie przygotowywania 

pracy dyplomowej. Dowodzi to tego, że przyjęta na wydziale procedura dyplomowania, w myśl 

której studenci wybierają temat pracy dyplomowej spośród zgłoszonych przez poszczególne 

jednostki lub sami proponują temat i zgłaszają się do konkretnego promotora, jest słuszna. 

Nadto uzyskane wyniki pokazują, iż poszczególni pracownicy (promotorzy prac) prezentują 

wysoki poziom merytoryczny i potrafią w sposób skuteczny i partnerski współpracować ze 

swoim dyplomantem.  

Odnosząc się do szczegółowych wyników ankiety zauważamy, że absolwenci z 2016 roku 

ocenili wyłącznie bardzo dobrze (16 wskazań) i dobrze (9 wskazań) swoją współpracę z 

promotorem. Wysokie noty związane ze współpracą z promotorem wystawili także absolwenci 

z 2017 r. Spośród 16 ankiet, w 14 z nich absolwenci zaznaczyli odpowiedź bardzo dobrze (87% 

odpowiedzi), w 1 odpowiedź – dobrze i w 1 – dostatecznie. 

Bardzo istotna w procesie kształcenia studentów jest ich relacja z poszczególnymi 

prowadzącymi zajęcia w trakcie realizacji całego procesu dydaktycznego. Z danych 

uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2016 roku wynika, że relacja nauczyciel 

akademicki – student została oceniona bardzo dobrze (13 wskazań) i dobrze (12 wskazań). Tak 

wysoką ocenę kadry prowadzącej zajęcia na kierunku ekonomia potwierdzają również wyniki 

ankiety przeprowadzonej w 2017 roku. Wynika z niej, iż absolwenci wystawili nauczycielom 

akademickim ocenę bardzo dobrą (10 wskazań) i dobrą (6 wskazań). 

Tak optymistyczne wyniki dowodzą, że obsada zajęć z poszczególnych modułów na 

kierunku ekonomia jest przemyślana i właściwa, kadra dydaktyczna prezentuje wysoki poziom 

merytoryczny i moralny. 
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Absolwenci kierunku ekonomia na ogół pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni. Z 

ankiet uzyskanych w 2016 roku wynika, że najczęściej (16 wskazań) aspekt ten oceniono jako 

dobry lub bardzo dobry (8 wskazań). Tylko 1 osoba była zdania, iż obieg informacji w Uczelni 

jest na poziomie dostatecznym. Równie pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni 

absolwenci z 2017 roku: dobrze – 11 wskazań; bardzo dobrze – 5 wskazań.    

Z analizy ankiet wynika, że absolwenci pozytywnie oceniają także możliwości dostępu do 

literatury i innych baz danych w Uczelni. Z danych uzyskanych w 2016 roku wynika, że 72% 

ankietowanych absolwentów (18 wskazań) ocenia bardzo dobrze możliwości zdobycia 

fachowej literatury i innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (28%, 7 wskazań) 

oceniają dobrze wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia. Podobnie wysokie oceny 

(94% odpowiedzi bardzo dobrych lub dobrych) wystawili w powyższym temacie absolwenci z 

roku 2017. Uzyskane wyniki pokazują, że Biblioteka Główna UP w Lublinie, a także zasoby 

źródłowe poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces kształcenia studentów kierunku 

ekonomia spełniają w najwyższym stopniu ich oczekiwania. 

Jednym z istotniejszych wyróżników mówiących o jakości kształcenia jest baza 

dydaktyczna. Zaplecze dydaktyczne na kierunku ekonomia jest ciągle doskonalone i 

unowocześniane. Odzwierciedleniem tego są uzyskane wyniki badań ankietowych, z których 

wynika, że baza dydaktyczna oceniona została jako dobra (15 wskazań) lub dobra (10 wskazań) 

– wyniki z 2016 roku. Absolwenci z 2017 roku ocenili bazę dydaktyczną jako: bardzo dobrą (6 

wskazań), dobrą (8 wskazań) i dostateczną (2 wskazania). 

Na ogólne wrażenie z jakości kształcenia na ukończonym kierunku studiów wpływają także 

warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Aspekt ten został oceniony przez absolwentów z 

2016 roku w większości jako dobry (19 wskazań) lub bardzo dobry (5 wskazań). Tylko jedna 

osoba oceniła warunki socjalno-bytowe w trakcie studiów na ocenę dostateczną, Z ankiet 

uzyskanych w 2017 roku wynika, że ocena zaplecza socjalno-bytowego jest jeszcze wyższa – 

spośród 16 ankietowanych, 11 osób (69%) było zdania, że warunki socjalno-bytowe w trakcie 

studiów zasługują na ocenę bardzo dobrą, a zdaniem 4 osób na dobrą i 1 osoby na dostateczną. 

Z analizy uzyskanych ankiet dyplomantów wynika, że Uczelnia zapewnia zadowalający 

poziom rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów. Dane uzyskane w 2016 

roku obrazują, iż zdecydowana większość ankietowanych (92%) ocenia ten aspekt w stopniu 

bardzo dobrym i dobrym, zaś absolwenci z 2017 roku w 100% oceniają powyższą kwestię jako 

bardzo dobrą bądź dobrą. Tak optymistyczne rezultaty badania ankietowego wynikają z całej 

gamy możliwości rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów 

realizowanego m.in. poprzez działalność w Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, Chórze UP w 
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Lublinie, licznych sekcjach sportowych w nowoczesnym Centrum Sportu UP w Lublinie czy 

poprzez działalność w kołach naukowych (np. Kole Naukowym Ekonomistów).  

Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku jest także odzwierciedleniem jakości 

kontaktów studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencji tych pracowników. 

Spośród 25 ankietowanych absolwentów w 2016 roku 96% z nich ocenia wysoko kompetencje 

pracowników dziekanatu (16 wskazań – ocena bardzo dobra; 8 wskazań – ocena dobra). 

Podobnie wysoką ocenę kadry dziekanatu wystawili absolwenci z 2017 roku: 100% wskazań 

to oceny bardzo dobre lub dobre. 

Bardzo wysokie noty w opinii absolwentów w zakresie kompetencji uzyskali pracownicy 

Biblioteki Głównej. Z ankiet uzyskanych w 2016 roku wynika, że ocenę najwyższą (5) 

wystawiło tym pracownikom 68% absolwentów kierunku ekonomia, zaś ocenę dobrą – 32%, 

natomiast w roku 2017 – ocenę bardzo dobrą 62% respondentów i dobrą – 38%.    

Absolwenci obydwu roczników kierunku ekonomia (20016; 2017) z reguły wysoko ocenili 

kompetencje pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo 

wysokie noty (90% ocen bardzo dobrych) uzyskał w opinii absolwentów z 2016 r. Dział Spraw 

Socjalnych Studentów, a także Dział Szkolenia Praktycznego (60% ocen bardzo dobrych). 

Absolwenci tego rocznika mieli niewielki bezpośredni kontakt z Działem Organizacji Studiów 

(nieliczne osoby – 3 wskazania określiły kompetencję tego działu na noty 4 (2 osoby) i  3 (1 

osoba). Dwie osoby spośród ankietowanych w 2016 roku miały styczność z Biurem Wymiany 

Międzynarodowej ERASMUS, przy czym 1 osoba oceniła kompetencje pracowników tego 

działu na ocenę bardzo dobrą, zaś druga na ocenę dostateczną. W przypadku ankietowanych w 

2017 roku absolwentów kierunku ekonomia wyniki okazały się zbliżone – absolwenci mieli 

styczność głównie z Działem Spraw Socjalnych Studentów oceniając go w większości bardzo 

dobrze (87% wskazań) i z Zakładem Szkolenia Praktycznego (81% ocen bardzo dobrych). 

Żadna z osób ankietowanych nie oceniła Biura ERASMUS (co pokazuje, iż studenci w 

minimalnym stopniu korzystają z pośrednictwa tego biura w wymianie międzynarodowej), jak 

również nie wypowiedzieli się na temat Działu Organizacji Studiów.  

Nikt z grona 25 ankietowanych absolwentów z 2016 roku nie korzystał z 

ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

natomiast spośród ankietowanych w 2017 roku 1 osoba uczestniczyła w zajęciach w ramach 

„Bussines Game”, co zaowocowało zdobyciem dużej wiedzy praktycznej. Brak 

zainteresowania z ponadprogramowej oferty Uczelni pokazuje, że istnieje pilna potrzeba 

większej aktywizacji studentów w tym zakresie i lepszej promocji takich zajęć. 
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W zdecydowanej większości absolwenci kierunku ekonomia są zdania, że ukończony 

kierunek studiów jest godny polecenia. Zdecydowanie tak – zadeklarowało 15 osób, raczej tak 

10 osób (spośród 25 ankietowanych absolwentów z 2016 r.). Z ankiet uzyskanych w 2017 roku 

wynika, że spośród 16 ankietowanych 50% zdecydowanie poleciło by ten kierunek studiów, a 

drugie 50% - raczej tak. Uzyskane wyniki pokazują, że absolwenci są zadowoleni z wybranego 

kierunku studiów, ponieważ spełnił ich oczekiwania i można polecać go innym przyszłym 

studentom. Dane te obrazują jednocześnie, że kierunek ekonomia stanowi istotną ofertę w 

gronie wszystkich kierunków na Wydziale Agrobioinżynierii.  

Absolwenci kierunku ekonomia w większości nie skorzystali z otwartej formuły 15. pytania 

w ankiecie, umożliwiającego uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów. Wśród 

wypełnionych rubryk z komentarzem uwagę zwracają następujące wypowiedzi: „Dobra relacja 

pomiędzy studentem a wykładowcą na kierunku”; „Przedmioty bardzo dobrze prowadzone”; 

„Jestem bardzo zadowolona z kierunku studiów – jest godny polecenia i można nabyć 

odpowiednią wiedzę i umiejętności”; „Oceniam pozytywnie kierunek ekonomia, mając 

możliwość ponownego wyboru wybrałbym dokładnie ten sam kierunek”; „Ekonomia jest 

kierunkiem, który trafia w zapotrzebowanie rynku”.  

Jednocześnie pojawiły się komentarze sugerujące pewne zmiany/uzupełnienia: 

„Wprowadzenie większej ilości zajęć warsztatowych – przeorganizowanie ćwiczeń, aby 

poprawić ich praktyczny charakter”; „Zbyt mała ilość praktycznych zajęć, spotkań z przyszłymi 

pracodawcami, osobami z doświadczeniem na rynku pracy/w biznesie”; „Wskazana większa 

liczba specjalności (np. finanse), ćwiczenia np. z rachunkowości na specjalistycznych 

programach komputerowych (np. Symfonia)”;   

 

W dniu 12.09.2017 r. Komisja analizowała ankiety dyplomantów kierunku rolnictwo z 

roku akademickiego 2016/17. Komisja stwierdza, że absolwenci studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych 1 stopnia (odpowiednio 32 i 27 wypełnionych ankiet) oceniają w stopniu 

dobrym (66% wskazań) lub bardzo dobrym (31% wskazań) satysfakcję z realizacji 

kierunkowych efektów kształcenia. Tylko 3% ankietowanych wskazało, iż kierunkowe efekty 

kształcenia w stopniu dostatecznym spełniły ich oczekiwania. 

Dyplomanci kierunku rolnictwo studiów stacjonarnych 2 stopnia z 2017 roku (25 

wypełnionych ankiet) również wysoko ocenili satysfakcję związaną z uzyskiwaniem 

kierunkowych efektów kształcenia: ocena bardzo dobra – 45% wskazań; ocena dobra – 53% 

wskazań; ocena dostateczna – 2% wskazań. 
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Reasumując należy stwierdzić, że w opinii 97-98% absolwentów kierunku rolnictwo 

uzyskiwanie kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. 

Absolwenci obu poziomów studiów (1 i 2 stopień) z reguły pozytywnie ocenili satysfakcję 

z praktyki zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów). Ankiety uzyskane 

od absolwentów studiów 1 stopnia obrazują, że 56% osób ocenia ten aspekt studiów w stopniu 

dobrym, 40% osób w stopniu bardzo dobrym, 3% osób – dostatecznym, zaś 1% - w stopniu 

niedostatecznym (brak jednak uzasadnienia opinii).  

Podobnych wyników dostarczają ankiety otrzymane od absolwentów studiów 2 stopnia: 

ocena bardzo dobra – 49% wskazań, ocena dobra – 47% wskazań; ocena dostateczna – 4% 

wskazań. Uzyskane wyniki pokazują, iż miejsce realizacji praktyki z reguły spełniało 

oczekiwania absolwentów w aspekcie merytorycznym związanym z kierunkiem studiów.  

Absolwenci na ogół wysoko ocenili współpracę z promotorem w trakcie przygotowywania 

pracy dyplomowej. Dowodzi to tego, że przyjęta na wydziale procedura dyplomowania, w myśl 

której studenci wybierają temat pracy dyplomowej spośród zgłoszonych przez poszczególne 

jednostki lub sami proponują temat i zgłaszają się do konkretnego promotora, jest słuszna. 

Niemniej jednak odnotować należy także 2 wskazania negatywne (ocena niedostateczna) 

dotyczące współpracy studenta z promotorem (brak jednak w ankietach argumentacji tak 

niskiej oceny). 

 Odnosząc się do szczegółowych wyników ankiety zauważamy, że absolwenci 1 stopnia 

studiów ocenili: bardzo dobrze (40% wskazań), dobrze (55% wskazań), dostatecznie (3% 

wskazań) oraz niedostatecznie (2% wskazań) swoją współpracę z promotorem.  

Wysokie noty związane ze współpracą z promotorem wystawili absolwenci 2 stopnia 

studiów kierunku rolnictwo: absolwenci zaznaczyli odpowiedź bardzo dobrze (71% 

odpowiedzi) oraz dobrze – 29% odpowiedzi.  

Bardzo istotna w procesie kształcenia studentów jest ich relacja z poszczególnymi 

prowadzącymi zajęcia w trakcie realizacji całego procesu dydaktycznego. Z danych 

uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów 1 stopnia studiów 

wynika, że relacja nauczyciel akademicki – student została oceniona bardzo dobrze (51% 

wskazań) i dobrze (49% wskazań).  

Nieco niższe noty wystawili kadrze prowadzącej zajęcia na kierunku rolnictwo absolwenci 

2 stopnia studiów: ocena bardzo dobra (43% wskazań), dobra (53% wskazań), dostateczna (4% 

wskazań). 
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Uzyskane wyniki dowodzą, że obsada zajęć z poszczególnych modułów na kierunku 

rolnictwo jest przemyślana i właściwa, zaś kadra dydaktyczna prezentuje w większości wysoki 

poziom merytoryczny. 

Absolwenci kierunku rolnictwo na ogół pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni. Z 

ankiet uzyskanych od absolwentów 1 stopnia studiów wynika, że najczęściej (54% wskazań) 

aspekt ten oceniono jako dobry lub bardzo dobry (40% wskazań) oraz dostateczny (5% 

wskazań). Tylko 1 osoba była zdania, iż obieg informacji w Uczelni jest na poziomie 

niedostatecznym. Równie pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni absolwenci 2 stopnia 

studiów: dobrze – 45% wskazań; bardzo dobrze – 51% wskazań, dostatecznie – 4% wskazań.    

Z analizy ankiet wynika, że absolwenci pozytywnie oceniają także możliwości dostępu do 

literatury i innych baz danych w Uczelni. Z danych uzyskanych od absolwentów 1 stopnia 

studiów wynika, że 62% ankietowanych absolwentów ocenia bardzo dobrze możliwości 

zdobycia fachowej literatury i innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (34% - 

dobrze, a 4% - dostatecznie) oceniają wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia. 

Jeszcze wyższe oceny (74% odpowiedzi bardzo dobrych, 24% dobrych, 2% dostatecznych) 

wystawili w powyższym temacie absolwenci 2 stopnia studiów kierunku rolnictwo. Uzyskane 

wyniki pokazują, że Biblioteka Główna UP w Lublinie, a także zasoby źródłowe 

poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces kształcenia studentów kierunku 

rolnictwo spełniają w najwyższym stopniu ich oczekiwania. 

Jednym z istotniejszych wyróżników mówiących o jakości kształcenia jest baza 

dydaktyczna. Odzwierciedleniem tego są uzyskane wyniki badań ankietowych, z których 

wynika, że baza dydaktyczna oceniona została jako bardzo dobra (46% wskazań) lub dobra 

(51% wskazań) oraz dostateczna (3% wskazań) – wyniki uzyskane od absolwentów 1 stopnia 

studiów. Absolwenci 2 stopnia studiów ocenili bazę dydaktyczną jako: bardzo dobrą (48% 

wskazań), dobrą (50% wskazań) i dostateczną (2% wskazań). 

Na ogólne wrażenie z jakości kształcenia na ukończonym kierunku studiów wpływają także 

warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Aspekt ten został oceniony przez absolwentów 1 

stopnia studiów w większości jako dobry (79% wskazań) lub bardzo dobry (17% wskazań) oraz 

dostateczny (4% wskazań). Z ankiet uzyskanych od absolwentów 2 stopnia studiów wynika, że 

ocena zaplecza socjalno-bytowego jest jeszcze wyższa – spośród ankietowanych 59% było 

zdania, że warunki socjalno-bytowe w trakcie studiów zasługują na ocenę bardzo dobrą, a 

zdaniem 41% osób na ocenę dobrą. 

Z analizy uzyskanych ankiet dyplomantów wynika, że Uczelnia zapewnia zadowalający 

poziom rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów. Dane uzyskane od 
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absolwentów studiów 1 stopnia obrazują, iż zdecydowana większość ankietowanych (87%) 

ocenia ten aspekt w stopniu bardzo dobrym i dobrym, zaś absolwenci z 2017 roku w 100% 

oceniają powyższą kwestię jako bardzo dobrą bądź dobrą.  

Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku jest także odzwierciedleniem jakości 

kontaktów studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencji tych pracowników. 

Spośród ankietowanych absolwentów 1 stopnia studiów kierunku rolnictwo 95% z nich ocenia 

wysoko kompetencje pracowników dziekanatu (60% wskazań – ocena bardzo dobra; 35% 

wskazań – ocena dobra). Podobnie wysoką ocenę kadry dziekanatu wystawili absolwenci 2 

stopnia studiów: 100% wskazań to oceny bardzo dobre lub dobre. 

Bardzo wysokie noty w opinii absolwentów w zakresie kompetencji uzyskali pracownicy 

Biblioteki Głównej. Z ankiet uzyskanych od absolwentów 1 stopnia studiów kierunku rolnictwo 

wynika, że ocenę najwyższą (5) wystawiło tym pracownikom 70% ankietowanych, zaś ocenę 

dobrą – 28% i dostateczną – 2%.  Absolwenci 2 stopnia studiów wystawili natomiast 

następujące oceny pracownikom Biblioteki Głównej: ocenę bardzo dobrą 80% respondentów, 

dobrą – 19%, dostateczną – 1%.    

Absolwenci obydwu poziomów studiów kierunku rolnictwo (1 i 2 stopień) z reguły wysoko 

ocenili kompetencje pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo 

wysokie noty (70% ocen bardzo dobrych, 30% ocen dobrych) uzyskał w opinii absolwentów 1 

stopnia studiów Dział Spraw Socjalnych Studentów, a także Dział Szkolenia Praktycznego 

(65% ocen bardzo dobrych). Absolwenci tego rocznika mieli niewielki bezpośredni kontakt z 

Działem Organizacji Studiów (nieliczne osoby określiły kompetencję tego działu na notę 4. 

Siedem osób spośród ankietowanych miało styczność z Biurem Wymiany Międzynarodowej 

ERASMUS, przy czym 3 osoby oceniły kompetencje pracowników tego działu na ocenę bardzo 

dobrą, zaś 4 na ocenę dobrą. W przypadku ankietowanych absolwentów 2 stopnia studiów 

kierunku rolnictwo wyniki okazały się zbliżone – absolwenci mieli styczność głównie z 

Działem Spraw Socjalnych Studentów oceniając go w większości bardzo dobrze (85% 

wskazań) i z Zakładem Szkolenia Praktycznego (79% ocen bardzo dobrych). Cztery osoby 

ankietowane oceniły Biuro ERASMUS na ocenę bardzo dobrą, a 1 osoba na ocenę dobrą.  

Tylko 1 osoba z grona ankietowanych absolwentów 1 stopnia studiów kierunku rolnictwo 

korzystała z ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, - zajmując się wolontariatem, natomiast spośród ankietowanych absolwentów 2 

stopnia studiów – 1 osoba podnosiła swoje kwalifikacje poprzez działalność w Kole Naukowym 

Agronomów. Znikome zainteresowanie ponadprogramową ofertą Uczelni pokazuje, że istnieje 

pilna potrzeba większej aktywizacji studentów w tym zakresie i lepszej promocji takich zajęć. 
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W zdecydowanej większości absolwenci kierunku rolnictwo są zdania, że ukończony 

kierunek studiów jest godny polecenia. Zdecydowanie tak – zadeklarowało 65% 

ankietowanych osób, raczej tak 45% osób. Z ankiet uzyskanych od absolwentów 2 stopnia 

studiów wynika, że spośród ankietowanych 68% zdecydowanie poleciło by ten kierunek 

studiów, a 32% - raczej tak. Uzyskane wyniki pokazują, że absolwenci są zadowoleni z 

wybranego kierunku studiów, ponieważ spełnił ich oczekiwania i można polecać go przyszłym 

studentom. Dane te obrazują jednocześnie, że kierunek rolnictwo, pomimo niewielkiego spadku 

zainteresowaniem (mniejsza liczba nowo przyjętych studentów w latach 2015-2017 w 

porównaniu do lat poprzednich) stanowi istotną ofertę w gronie wszystkich kierunków na 

Wydziale Agrobioinżynierii.  

Absolwenci kierunku rolnictwo w większości nie skorzystali z otwartej formuły 15. pytania 

w ankiecie, umożliwiającego uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów. Wśród 

wypełnionych rubryk z komentarzem uwagę zwracają następujące wypowiedzi potwierdzające, 

iż „Kierunek jest godny polecenia, a studenci są zadowoleni z podjętych na nim studiów”. 

Pojawiły się także trzy wypowiedzi sugerujące, że  „Powinno być więcej zajęć praktycznych i 

terenowych” 

 

W dniu 13.09.2017 r. Komisja oceniała dokumentację (wypełnione przez absolwentów 

ankiety) związaną z satysfakcją z ukończonego kierunku studiów agrobiznes – studia 1-

stopnia. Analizując ankiety dyplomantów Komisja stwierdza, że oceniają oni w stopniu bardzo 

dobrym (75% wskazań) lub dobrym (25% wskazań) satysfakcję z realizacji kierunkowych 

efektów kształcenia.  

Absolwenci kierunku agrobiznes z reguły pozytywnie ocenili satysfakcję z praktyki 

zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów). Ankiety uzyskane od 

absolwentów studiów 1 stopnia obrazują, że 62% osób ocenia ten aspekt studiów w stopniu 

dobrym, 35% osób w stopniu bardzo dobrym, 3% osób – dostatecznym. 

Absolwenci wysoko ocenili współpracę z promotorem w trakcie przygotowywania pracy 

dyplomowej.  Odnosząc się do szczegółowych wyników ankiety zauważamy, że absolwenci 1 

stopnia studiów ocenili: bardzo dobrze (63% wskazań) i dobrze (37% wskazań) swoją 

współpracę z promotorem.  

Z danych uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów 1 stopnia 

studiów wynika, że relacja nauczyciel akademicki – student została oceniona bardzo dobrze 

(50% wskazań) i dobrze (50% wskazań).  
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Absolwenci kierunku agrobiznes na ogół pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni. Z 

ankiet uzyskanych od absolwentów 1 stopnia studiów wynika, że najczęściej (50% wskazań) 

aspekt ten oceniono jako bardzo dobry lub dobry (45% wskazań) oraz dostateczny (5% 

wskazań).  

Z analizy ankiet wynika, że absolwenci pozytywnie oceniają także możliwości dostępu do 

literatury i innych baz danych w Uczelni. Z danych uzyskanych od absolwentów 1 stopnia 

studiów wynika, że 75% ankietowanych absolwentów ocenia bardzo dobrze możliwości 

zdobycia fachowej literatury i innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (25%) - 

dobrze oceniają wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia.  

Jednym z istotniejszych wyróżników mówiących o jakości kształcenia jest baza 

dydaktyczna. Odzwierciedleniem tego są uzyskane wyniki badań ankietowych, z których 

wynika, że baza dydaktyczna oceniona została jako bardzo dobra (55% wskazań) lub dobra 

(45% wskazań). 

Na ogólne wrażenie z jakości kształcenia na ukończonym kierunku studiów wpływają także 

warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Aspekt ten został oceniony przez absolwentów 1 

stopnia studiów w większości jako dobry (60% wskazań) lub bardzo dobry (25% wskazań) oraz 

dostateczny (15% wskazań).  

Z analizy uzyskanych ankiet dyplomantów wynika, że Uczelnia zapewnia zadowalający 

poziom rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów. Dane uzyskane od 

absolwentów studiów 1 stopnia obrazują, iż zdecydowana większość ankietowanych (75%) 

ocenia ten aspekt w stopniu dobrym i bardzo dobrym (15%) oraz dostatecznym (10%).  

Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku jest także odzwierciedleniem jakości 

kontaktów studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencji tych pracowników. 

Spośród ankietowanych absolwentów 1 stopnia studiów kierunku agrobiznes 92% z nich ocenia 

wysoko kompetencje pracowników dziekanatu (60% wskazań – ocena bardzo dobra; 32% 

wskazań – ocena dobra), a 8% wskazań ocena dostateczna. 

Bardzo wysokie noty w opinii absolwentów w zakresie kompetencji uzyskali pracownicy 

Biblioteki Głównej. Z ankiet uzyskanych od absolwentów 1 stopnia studiów kierunku rolnictwo 

wynika, że ocenę najwyższą (5) wystawiło tym pracownikom 70% ankietowanych, zaś ocenę 

dobrą – 28% i dostateczną – 2%.  Absolwenci 2 stopnia studiów wystawili natomiast 

następujące oceny pracownikom Biblioteki Głównej: ocenę bardzo dobrą 80% respondentów, 

dobrą – 20%.    

Absolwenci studiów kierunku agrobiznes z reguły wysoko ocenili kompetencje 

pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo wysokie noty (90% 
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ocen bardzo dobrych, 10% ocen dobrych) uzyskał w opinii absolwentów 1 stopnia studiów 

agrobiznes Dział Spraw Socjalnych Studentów, a także Dział Szkolenia Praktycznego (95% 

ocen bardzo dobrych, 5% ocen dobrych). Absolwenci tego kierunku mieli niewielki 

bezpośredni kontakt z Działem Organizacji Studiów (3 osoby określiły kompetencję tego działu 

na notę 5. Jedna osoba spośród ankietowanych miała styczność z Biurem Wymiany 

Międzynarodowej ERASMUS, oceniając kompetencje pracowników tego działu na ocenę 

bardzo dobrą.  

Tylko 3 osoby z grona ankietowanych absolwentów 1 stopnia studiów kierunku agrobiznes 

korzystały z ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, - uczestnicząc w praktykach organizowanych przez Uczelnię.  

Absolwenci kierunku agrobiznes są zdania, że ukończony kierunek studiów jest godny 

polecenia. Zdecydowanie tak – zadeklarowało 50% ankietowanych osób, raczej tak 50% osób.  

Absolwenci kierunku agrobiznes nie skorzystali z otwartej formuły 15. pytania w ankiecie, 

umożliwiającego uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów – w formularzach 

ankiet brak jakichkolwiek uwag. 

 

W dniu 16.10.2017 r. Komisja analizowała ankiety uzyskane od absolwentów kierunku 

bioinżynieria (studia stacjonarne pierwszego stopnia). Analizując ankiety dyplomantów z 

2017 roku (25 wypełnionych ankiet) Komisja stwierdza, że oceniają oni w stopniu dobrym (11 

wskazań) lub bardzo dobrym (4 wskazania) satysfakcję z realizacji kierunkowych efektów 

kształcenia. Kolejnych 10 osób wskazało, iż kierunkowe efekty kształcenia w stopniu 

dostatecznym spełniły ich oczekiwania. 

Reasumując należy stwierdzić, że w opinii 60% absolwentów kierunku bioinżynieria 

uzyskiwanie kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych jest na poziomie dobrym. 

Absolwenci rocznika studiów z roku 2017 z reguły pozytywnie ocenili satysfakcję z 

praktyki zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów). Ankiety uzyskane w 

2017 roku pokazują, że 8 osób ocenia ten aspekt studiów w stopniu dobrym, 5 osób w bardzo 

dobrym, zaś 11 osób – dostatecznym. Uzyskane wyniki pokazują, iż miejsce realizacji praktyki 

z reguły spełniało oczekiwania absolwentów w aspekcie merytorycznym związanym z 

kierunkiem studiów.  

Absolwenci na ogół bardzo wysoko ocenili współpracę z promotorem w trakcie 

przygotowywania pracy dyplomowej. Dowodzi to tego, że przyjęta na wydziale procedura 

dyplomowania, w myśl której studenci wybierają temat pracy dyplomowej spośród 
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zgłoszonych przez poszczególne jednostki lub sami proponują temat i zgłaszają się do 

konkretnego promotora, jest słuszna. Nadto uzyskane wyniki pokazują, iż poszczególni 

pracownicy (promotorzy prac) prezentują wysoki poziom merytoryczny i potrafią w sposób 

skuteczny i partnerski współpracować ze swoim dyplomantem.  

Odnosząc się do szczegółowych wyników ankiety zauważamy, że absolwenci z 2017 roku 

ocenili wyłącznie bardzo dobrze (23 wskazania – tj. 92%) i dobrze (2 wskazania) swoją 

współpracę z promotorem.  

Bardzo istotna w procesie kształcenia studentów jest ich relacja z poszczególnymi 

prowadzącymi zajęcia w trakcie realizacji całego procesu dydaktycznego. Z danych 

uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że relacja nauczyciel 

akademicki – student została oceniona dobrze (16 wskazań) i bardzo dobrze (9 wskazań).  

Absolwenci kierunku bioinżynieria na ogół pozytywnie ocenili obieg informacji w Uczelni. 

Z ankiet uzyskanych w 2017 roku wynika, że najczęściej (15 wskazań) aspekt ten oceniono 

jako dobry lub bardzo dobry (6 wskazań). Tylko 2 osoby były zdania, iż obieg informacji w 

Uczelni jest na poziomie dostatecznym.  

Z analizy ankiet wynika, że absolwenci pozytywnie oceniają także możliwości dostępu do 

literatury i innych baz danych w Uczelni. Z danych uzyskanych w 2017 roku wynika, że 68% 

ankietowanych absolwentów (17 wskazań) ocenia bardzo dobrze możliwości zdobycia 

fachowej literatury i innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (24%, 6 wskazań) 

oceniają dobrze wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia. Tylko trzy osoby 

wskazały na dostateczną możliwość dostępu do literatury. Uzyskane wyniki pokazują, że 

Biblioteka Główna UP w Lublinie, a także zasoby źródłowe poszczególnych jednostek 

zaangażowanych w proces kształcenia studentów kierunku ekonomia spełniają w najwyższym 

stopniu ich oczekiwania. 

Jednym z istotniejszych wyróżników mówiących o jakości kształcenia jest baza 

dydaktyczna. Zaplecze dydaktyczne na kierunku bioinżynieria jest ciągle doskonalone i 

unowocześniane. Odzwierciedleniem tego są uzyskane wyniki badań ankietowych, z których 

wynika, że baza dydaktyczna oceniona została jako bardzo dobra (12 wskazań – 49%) lub dobra 

(10 wskazań – tj. 42%).  

Na ogólne wrażenie z jakości kształcenia na ukończonym kierunku studiów wpływają także 

warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Aspekt ten został oceniony przez absolwentów z 

2017 roku w większości jako dobry (12 wskazań – 49%) lub bardzo dobry (10 wskazań tj. 

42%). Tylko trzy osoby oceniły warunki socjalno-bytowe w trakcie studiów na ocenę 

dostateczną,  
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Z analizy uzyskanych ankiet dyplomantów wynika, że Uczelnia zapewnia zadowalający 

poziom rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów. Dane uzyskane w 2017 

roku obrazują, iż zdecydowana większość ankietowanych (91%) ocenia ten aspekt w stopniu 

bardzo dobrym i dobrym. Tak o dobre rezultaty badania ankietowego wynikają z całej gamy 

możliwości rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów realizowanego m.in. 

poprzez działalność w Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, Chórze UP w Lublinie, licznych 

sekcjach sportowych w nowoczesnym Centrum Sportu UP w Lublinie czy poprzez działalność 

w kołach naukowych (np. Kole Naukowym Ekonomistów).  

Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku jest także odzwierciedleniem jakości 

kontaktów studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencji tych pracowników. 

Spośród 25 ankietowanych absolwentów w 2017 roku 99% z nich ocenia wysoko kompetencje 

pracowników dziekanatu (19 wskazań – ocena bardzo dobra; 5 wskazań – ocena dobra). 

Bardzo wysokie noty w opinii absolwentów w zakresie kompetencji uzyskali pracownicy 

Biblioteki Głównej. Z ankiet uzyskanych w 2016 roku wynika, że ocenę najwyższą (5) 

wystawiło tym pracownikom 68% absolwentów kierunku bioinżynieria, zaś ocenę dobrą – 

28%.    

Absolwenci  z 2017r. kierunku bioinżynieria z reguły wysoko ocenili kompetencje 

pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo wysokie noty (68% 

ocen bardzo dobrych) uzyskał w opinii absolwentów z 2017 r. Dział Spraw Socjalnych 

Studentów, a także Dział Szkolenia Praktycznego (52% ocen bardzo dobrych). Absolwenci 

tego rocznika mieli niewielki bezpośredni kontakt z Działem Organizacji Studiów (nieliczne 

osoby – 9 wskazań określiły kompetencję tego działu na noty 5 (6 osób), 4 – 1 osoba, 3 – 1 

osoba i  2 (1 osoba). Dwie osoby spośród ankietowanych w 2017 roku miały styczność z Biurem 

Wymiany Międzynarodowej ERASMUS i obydwie oceniły kompetencje pracowników tego 

działu na ocenę bardzo dobrą.  

Spośród grona 25 ankietowanych absolwentów z 2017 roku 6 osób wskazało, że korzystały 

z ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z czego 

4 korzystały z ponadprogramowych praktyk, a dwie kolejne uczestniczyły w realizacji 

projektów badawczych.  

W zdecydowanej większości absolwenci kierunku ekonomia są zdania, że ukończony 

kierunek studiów jest godny polecenia. Zdecydowanie tak – zadeklarowały 3 osoby, raczej tak 

17 osób ( tj. 68% spośród 25 ankietowanych absolwentów z 2017 r.). Uzyskane wyniki 

pokazują, że absolwenci są dość zadowoleni z wybranego kierunku studiów, ponieważ spełnił 

ich oczekiwania i można polecać go innym przyszłym studentom. Dane te obrazują 
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jednocześnie, że kierunek bioinżynieria stanowi istotną ofertę w gronie wszystkich kierunków 

na Wydziale Agrobioinżynierii.  

Absolwenci kierunku bioinżynieria w większości nie skorzystali z otwartej formuły 15. 

pytania w ankiecie, umożliwiającego uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów. 

Wśród wypełnionych rubryk z komentarzem uwagę zwracają następujące wypowiedzi: 

„Bardzo podoba mi się kierunek i uzyskałam ogromną praktykę, którą wykorzystam w praktyce 

zawodowej”, „Kierunek nadal musi się rozwijać”, .  

Jednocześnie pojawiły się komentarze sugerujące pewne zmiany/uzupełnienia: „Program 

wymaga zmiany niektórych przedmiotów, tak by było mniej powtarzających się modułów”, 

„Powinno być więcej przedmiotów laboratoryjnych i zajęć praktycznych”, „Powinno być 

więcej przedmiotów związanych z biotechnologią, analizą instrumentalną”. 

 

W dniu 12.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia, 

na którym analizowano dokumentację (wypełnione przez absolwentów ankiety) związaną z 

satysfakcją z ukończonego kierunku studiów (inżynieria środowiska – studia 1-stopnia).  

Analizując ankiety dyplomantów (28 wypełnionych ankiet) Komisja stwierdza, że oceniają 

oni w stopniu dobrym (12 wskazań), dostatecznym (9 wskazań) i bardzo dobrym (7 wskazań) 

satysfakcję z realizacji kierunkowych efektów kształcenia.  

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska wysoko ocenili satysfakcję z praktyki 

zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów) 12 osób ocenia ten aspekt 

studiów w stopniu bardzo dobrym, 9 osób w stopniu dobrym, 7 osób – w stopniu dostatecznym. 

Absolwenci bardzo wysoko ocenili współpracę z promotorem w trakcie przygotowywania 

pracy dyplomowej: bardzo dobrze (23 wskazania), dobrze (4 wskazania), dostatecznie (1 

wskazanie).   

Rozpatrując na podstawie wyników ankiet relację studentów z poszczególnymi 

prowadzącymi zajęcia w trakcie realizacji całego procesu dydaktycznego  zauważamy, iż 

została oceniona bardzo dobrze (13 wskazań), dobrze (8 wskazań) i dostatecznie (7 wskazań).  

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska pozytywnie ocenili obieg informacji w 

Uczelni. Z ankiet uzyskanych od absolwentów studiów wynika, że najczęściej (14 wskazań) 

aspekt ten oceniono jako bardzo dobry lub dobry (10 wskazań). Trzy osoby oceniły ten aspekt 

jakości kształcenia w stopniu dostatecznym, a jedna w stopniu niedostatecznym. 

 Z analizy ankiet wynika, że absolwenci pozytywnie oceniają także możliwości dostępu do 

literatury i innych baz danych w Uczelni. Z danych uzyskanych od absolwentów wynika, że w 
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większości oceniają bardzo dobrze (17 wskazań) i dobrze (7 wskazań) możliwości zdobycia 

fachowej literatury i innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (4 wskazania – 

oceniają na 3 wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia.  

Wyróżnikiem mówiącym o jakości kształcenia jest również baza dydaktyczna. Uzyskane 

wyniki badań ankietowych pokazują, ze dla studentów kierunku inżynieria środowiska baza 

dydaktyczna jest bardzo dobra (11 wskazań) lub dobra (9 wskazań). Są jednak i tacy, którzy 

ocenili bazę dydaktyczną w stopniu dostatecznym (7 wskazań), a nawet niedostatecznym (1 

wskazanie).  

Warunki socjalno-bytowe w czasie studiów zostały ocenione przez absolwentów Inżynierii 

środowiska w większości jako dobry (15 wskazań) lub bardzo dobry (11 wskazań) oraz 

dostateczny (2 wskazania).  

Zdaniem absolwentów kierunku Uczelnia zapewnia odpowiedni poziom rozwoju 

kulturalnego, sportowego i intelektualnego studentów: zdecydowana większość ankietowanych 

(16 wskazań) ocenia ten aspekt w stopniu bardzo dobrym i dobrym (10 wskazań). Tylko 2 

osoby oceniły powyższy aspekt jako dostateczny. 

 Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku jest także odzwierciedleniem jakości 

kontaktów studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencji tych pracowników. 

Spośród ankietowanych absolwentów kierunku inżynieria środowiska 95% z nich ocenia 

wysoko kompetencje pracowników dziekanatu (11 wskazań – ocena bardzo dobra; 15 wskazań 

– ocena dobra). Pozostały odsetek ankietowanych ocenił pracowników dziekanatu na 3. 

Bardzo wysokie noty od absolwentów Inżynierii środowiska w zakresie kompetencji 

uzyskali pracownicy Biblioteki Głównej: ocenę najwyższą (5) wystawiło tym pracownikom 

75% ankietowanych, zaś ocenę dobrą – 23% i dostateczną – 2%.   

Absolwenci studiów kierunku inżynieria środowiska z reguły wysoko ocenili kompetencje 

pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo wysokie noty (80% 

ocen bardzo dobrych, 15% ocen dobrych) uzyskał w ich opinii Dział Spraw Socjalnych 

Studentów, a także Dział Szkolenia Praktycznego (85% ocen bardzo dobrych, 7% ocen 

dobrych). Absolwenci tego kierunku mieli niewielki bezpośredni kontakt z Działem 

Organizacji Studiów (4 osoby określiły kompetencję tego działu na notę 5, a jedna osoba na 4. 

Dwie osoby spośród ankietowanych miały styczność z Biurem Wymiany Międzynarodowej 

ERASMUS, oceniając kompetencje pracowników tego działu odpowiednio na oceny 5 i 4.  

Tylko 1 osoba z grona ankietowanych absolwentów studiów kierunku inżynieria 

środowiska korzystała z ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, - uczestnicząc w praktykach organizowanych przez Uczelnię.  
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Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są zdania, że ukończony kierunek studiów jest 

raczej godny polecenia. Raczej tak  – zadeklarowało 20 ankietowanych osób, zdecydowanie 

tak – 5 osób, raczej nie – 2 osoby i zdecydowanie nie – 1 osoba.  

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska nie mieli specjalnych uwag, które mogli 

umieścić w 15. pytaniu w ankiecie. Z niewielu uwag i sugestii na temat ukończonego kierunku 

studiów – w formularzach ankiet odnotowano „Słaby poziom studiów”, „Powinna być mniejsza 

liczba przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem”, „Brak praktycznej nauki np. w terenie”, 

Tematyka zajęć bardzo się powtarza”. 

 

Z prac Komisji prowadzonych w dn. 13.12. 2017 r. dotyczących kierunku turystyka i 

rekreacja  (20 wypełnionych ankiet) wynika, że absolwenci oceniają w stopniu dobrym (9 

wskazań) lub bardzo dobrym (6 wskazań) satysfakcję z realizacji kierunkowych efektów 

kształcenia. Tylko 5 osób wskazało, iż kierunkowe efekty kształcenia w stopniu dostatecznym 

spełniły ich oczekiwania. Reasumując należy stwierdzić, że w opinii 75% ankietowanych 

absolwentów kierunku turystyka i rekreacja uzyskiwanie kierunkowych efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jest na poziomie dobrym lub bardzo 

dobrym. 

Absolwenci analizowanego kierunku bardzo pozytywnie ocenili satysfakcję z praktyki 

zawodowej (jej zgodność z realizowanym kierunkiem studiów). Ankiety uzyskane w 2017 roku 

obrazują, że 9 osób ocenia ten aspekt studiów w stopniu bardzo dobrym, a kolejne  9 osób w 

stopniu dobrym. Tylko 2 osoby oceniły stopień satysfakcji z praktyki zawodowej jako 

dostateczny.  

Absolwenci Turystyki i rekreacji bardzo wysoko ocenili współpracę z promotorem w 

trakcie przygotowywania pracy dyplomowej: aż 75% ankietowanych (15 wskazań) oceniło ją 

jako bardzo dobrą, 4 osoby jako dobrą, a tylko 1 osoba jako dostateczną. Pokazuje to, że dobór 

promotorów dla studentów kierunku turystyka i rekreacja jest przemyślany i właściwy, a 

promotorzy prac prezentują wysoki poziom merytoryczny i potrafią w sposób skuteczny i 

partnerski współpracować ze swoim dyplomantem.  

Bardzo istotna w procesie kształcenia studentów jest ich relacja z poszczególnymi 

prowadzącymi zajęcia w trakcie realizacji całego procesu dydaktycznego. Z danych 

uzyskanych na podstawie uzyskanych ankiet wynika, że relacja nauczyciel akademicki – 

student została oceniona wyłącznie bardzo dobrze (50% wskazań) i dobrze (50% wskazań). 

Optymistyczne wyniki tego punktu ankiety dowodzą, że obsada personalna zajęć z 
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poszczególnych modułów na kierunku turystyka i rekreacja nie budzi zastrzeżeń, zaś kadra 

dydaktyczna prezentuje wysoki poziom merytoryczny i moralny. 

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja bardzo pozytywnie oceniają również obieg 

informacji w Uczelni. Z uzyskanych ankiet wynika, że absolwenci kierunku aspekt ten oceniają 

bardzo dobrze (9 wskazań) i dobrze (również 9 wskazań), a tylko 2 osoby były zdania, że obieg 

informacji w Uczelni jest na poziomie dostatecznym.  

Z analizy ankiet wynika, że absolwenci kierunku bardzo pozytywnie oceniają także 

możliwości dostępu do literatury i innych baz danych w Uczelni: 70% ankietowanych 

absolwentów (14 wskazań) ocenia bardzo dobrze możliwości zdobycia fachowej literatury i 

innych informacji źródłowych, a pozostali ankietowani (30%, 6 wskazań) oceniają dobrze 

wspomniany aspekt związany z jakością kształcenia.  

Istotnym wyróżnikiem mówiącym o jakości kształcenia jest baza dydaktyczna. Zaplecze 

dydaktyczne na kierunku turystyka i rekreacja jest ciągle doskonalone.. Odzwierciedlają to 

uzyskane wyniki badań, z których wynika, że baza dydaktyczna oceniona została przez 55% 

respondentów jako dobra (11 wskazań) lub bardzo dobra (6 wskazań). Tylko 3 osoby w 

ankiecie określiły ją jako dostateczną.  

Na ogólne wrażenie z jakości kształcenia na ukończonym kierunku studiów wpływają także 

warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Aspekt ten został oceniony przez absolwentów 

kierunku jako dobry (10 wskazań) lub bardzo dobry (8 wskazań). Tylko 2 osoby oceniły 

warunki socjalno-bytowe w trakcie studiów na ocenę dostateczną. 

 Z analizy uzyskanych ankiet dyplomantów wynika, że Uczelnia zapewnia bardzo dobry 

(11 wskazań) lub dobry (7 wskazań) poziom rozwoju kulturalnego, sportowego i 

intelektualnego studentów. Jedynie 2 osoby oceniły powyższą kwestię jako dostateczną.  

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja wysoko ocenili również jakośći kontaktów 

studentów z pracownikami dziekanatu oraz kompetencje tych pracowników. Spośród 20 

ankietowanych absolwentów kierunku 55% z nich ocenia na 5 (bardzo dobry) kompetencje 

pracowników dziekanatu, a 45% na 4 (dobry). 

Bardzo wysokie noty (80% wskazań bardzo dobrych i 20% dobrych) w opinii absolwentów 

w zakresie kompetencji uzyskali pracownicy Biblioteki Głównej.  

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja z reguły wysoko ocenili kompetencje 

pracowników innych działów wspomagających proces kształcenia. Bardzo wysokie noty (96% 

ocen bardzo dobrych) uzyskał w opinii respondentów Dział Spraw Socjalnych Studentów, a 

także Dział Szkolenia Praktycznego (70% ocen bardzo dobrych). Absolwenci Turystyki i 

rekreacji mieli niewielki bezpośredni kontakt z Działem Organizacji Studiów (nieliczne osoby 



23 
 

– 2 wskazania określiły kompetencję tego działu na noty 4 i 3. Cztery osoby spośród 

ankietowanych w 2017 roku miały styczność z Biurem Wymiany Międzynarodowej 

ERASMUS, przy czym 2 osoba oceniły kompetencje pracowników tego działu na ocenę dobrą, 

zaś kolejne dwie na ocenę dostateczną.  

Sześć osób spośród 20 ankietowanych absolwentów z 2017 roku korzystało z 

ponadprogramowej oferty Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a były 

to: praktyki zawodowe, praktyki studenckie w Hotelu Lido w Juracie, Szkolenie „Organizacja 

Imprez Turystycznych”, szkolenia w ramach grantu „Polak Węgier dwa bratanki…”, szkolenie 

„Lublin miasto z duszą”.  

W zdecydowanej większości (90% wskazań) absolwenci kierunku turystyka i rekreacja są 

zdania, że ukończony kierunek studiów jest godny polecenia. Zdecydowanie tak – 

zadeklarowało 5 osób, raczej tak 13 osób (spośród 20 ankietowanych absolwentów z 2017 r.).  

Niektórzy absolwenci kierunku turystyka i rekreacja skorzystali z otwartej formuły 15. 

pytania w ankiecie, umożliwiającego uwagi i sugestie na temat ukończonego kierunku studiów. 

Wśród wpisanych komentarzy uwagę zwracają następujące wypowiedzi: „Więcej wyjazdów z 

Uczelni w celach poznawczych, turystycznych i rekreacyjnych”, „Potrzeba więcej zajęć 

praktycznych i terenowych”, „Powinno być mniej zajęć związanych pośrednio z kierunkiem 

studiów, a więcej zajęć praktycznych i wyjazdów”, „Więcej kierunkowych przedmiotów i 

więcej wyjazdów i wycieczek”, „Za dużo przedmiotów związanych z rolnictwem”, „Za dużo 

informacji o rolnictwie”. 

 

W dniu 20.09.2017 roku wykonano analizę jakości kształcenia na studiach 

podyplomowych pod tytułem „Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych” 

w roku akademickim 2015-2016. Na studiach podyplomowych „Studia Rolnicze dla 

absolwentów kierunków nierolniczych” w ocenianym okresie wszyscy słuchacze uzyskali 

założone efekty kształcenia potwierdzone zaliczeniem przedmiotu, a średnia ocen wynosiła 

4,45. Z analizy ankiet wynika że ukończone studia podyplomowe spełniły oczekiwania 

wszystkich słuchaczy. Słuchacze zdobyli zasób nowej wiedzy Wynika stąd, że ogólnie program 

kształcenia jest dobrze skonstruowany i satysfakcjonuje słuchaczy. Jednocześnie należy 

zauważyć, że część słuchaczy (18%) nisko oceniło proporcje zajęć pomiędzy zajęciami 

praktycznymi a teoretycznymi – uważają oni że powinno być więcej zajęć praktycznych. 

Uogólniając można przyjąć, że badani słuchacze są zadowoleni z podjętych studiów 

podyplomowych. 
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Podobną analizę dotyczącą jakości kształcenia wykonano na podstawie ankiet 

przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych „Diagnostyka molekularna”. 

Wszyscy słuchacze tych studiów uzyskali założone efekty kształcenia potwierdzone 

zaliczeniem poszczególnych przedmiotów; średnia ocen wynosiła 4,19. Z analizy ankiet 

wynika, że zajęcia na studiach podyplomowych spełniły oczekiwania słuchaczy, co świadczy, 

iż program jest dobrze skonstruowany. Ogólnie, wielu słuchaczy zaznaczyło, że umiejętności 

zdobyte w trakcie zajęć umożliwiają im dalszy rozwój zawodowy w miejscu pracy (średnia 

ocena 3,6 w skali 5-cio stopniowej), natomiast wyżej ocenili swoją konkurencyjność na rynku 

pracy (średnia ocena 3,9). Kadra naukowo-dydaktyczna została oceniona pozytywnie (średnia 

4,0). Można więc przyjąć, iż studia podyplomowe na kierunku „Diagnostyka molekularna” 

zostały przez słuchaczy ocenione pozytywnie.  

Analizując jakość kształcenia na studiach podyplomowych „Planowanie i gospodarka 

przestrzenna” oraz „Rachunkowość i podatki w rolnictwie” Komisja stwierdziła, że większość 

osób pozytywnie oceniła swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu powyższych studiów. 

Ankietowani nie mieli zastrzeżeń do proporcji pomiędzy zajęciami teoretycznymi i 

praktycznymi. Wszyscy słuchacze uzyskali założone efekty kształcenia potwierdzone 

zaliczeniem przedmiotu; średnia ocen wynosiła odpowiednio 4,09 – 4,17. Wszyscy 

ankietowani uczestnicy studiów podyplomowych wysoko ocenili bazę materialną (warunki 

lokalowe) na średnią notę 4,2 i przyznali bardzo wysokie noty kadrze naukowo-dydaktycznej 

(średnio 4,45). 

Komisja zaleciła kierownikom studiów podyplomowych dalsze monitorowanie 

przebiegu zajęć i treści poszczególnych modułów, a ewentualne modyfikacje modułów 

dostosowywać do potrzeb studentów. 

 

W okresie 15.06.2017 - 15.12.2017 Komisja zajmowała się analizą arkuszy z 

przeprowadzonych hospitacji na wybranych przedmiotach z poszczególnych kierunków 

studiów funkcjonujących na Wydziale Agrobioinżynierii. Łącznie przeanalizowano 65 arkuszy 

hospitacyjnych. Hospitacje były prowadzone zgodnie z obowiązującą na Wydziale 

Agrobioinżynierii procedurą i z przyjętym przez prodziekanów odpowiedzialnych za dany 

kierunek studiów harmonogramem (wizytowano średnio na danym kierunku studiów 7 do 12 

zajęć dydaktycznych w semestrze (tak wykładów, jak i ćwiczeń). Liczba hospitacji była 

dostosowana proporcjonalnie do liczby przedmiotów na poszczególnym roku studiów. Komisja 

nie stwierdziła większych nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale. 

Zajęcia odbywały się punktualnie, w przypisanych w rozkładzie zajęć salach i przedziałach 
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godzinowych. Z nielicznymi wyjątkami, w większości przypadków temat zajęć był zgodny z 

danymi zawartymi w sylabusie szczegółowym/programie przedmiotu. Nie stwierdzono na 

żadnym kierunku by zajęcia nie odbyły się lub były skrócone. W przypadku wykładów 

dominował przekaz werbalny z dużym udziałem prezentacji multimedialnych oraz innych 

pomocy naukowych, materiały źródłowe, skoroszyty, mapy, slajdy. Na kierunku Turystyka i 

rekreacja wykładowcy nierzadko wzbogacali swój wykład w filmy instruktażowe. 

Za drobny mankament Komisja uznała zbyt małą aktywizację studentów do dyskusji na 

zajęciach bądź w kilku przypadkach brak takiej możliwości. Pewne zastrzeżenia można mieć 

także do wyników hospitacji seminariów dyplomowych. Wspomniane zajęcia często są 

prowadzone z małym przywiązaniem do treści sylabusa – kolejno zaplanowanych treści. 

Wynika to poniekąd z różnego stopnia systematyczności studentów w redagowaniu swoich prac 

i wynikających stąd rozbieżności w stopniu ich zaawansowania (w kilku przypadkach 

stwierdzono, iż studenci poza zredagowaniem celu i hipotezy badawczej nie poczynili żadnych 

postępów ku finalizacji pracy).  

 Komisja zaleciła osobom przeprowadzającym hospitację zajęć, by podnieść precyzję 

hospitacji zajęć oraz podawać do wiedzy prowadzącego krótkie podsumowanie z 

przeprowadzonej hospitacji. 

W dniu 10.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji d.s. Jakości 

Kształcenia, na którym analizowano dokumentację związaną z przeobszarowaniem 

efektów kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia 

(stacjonarne i niestacjonarne). Przeobszarowanie było spowodowane faktem, by efekty 

kształcenia były w większym stopniu zbieżne z obszarem nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych.  

Komisja stwierdziła, że w znowelizowanym kształcie na  obszar nauk rolniczych 

(dyscypliny: ochrona i kształtowanie środowiska), przypada: 55,9% efektów kierunkowych z 

zakresu wiedzy, 54,2% z zakresu umiejętności oraz 71,4% z zakresu kompetencji społecznych. 

Natomiast w obszarze nauk technicznych (dyscypliny: architektura i urbanistyka, 

budownictwo, geodezja i kartografia) znajduje się: 44,1% efektów kierunkowych z zakresu 

wiedzy, 45,8% z zakresu umiejętności oraz 28,6% z zakresu kompetencji społecznych. 

Kierunkowe efekty kształcenia spełniają więc przyjęte założenie. 

Oceniono,  iż analizowane efekty kształcenia mają związek z misją Uczelni i strategią 

jej rozwoju, nakreślają ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca 

pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów. Kierunkowe efekty kształcenia 

mają ścisły związek z programem studiów, a dobór przedmiotów uwzględnionych w planach 
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studiów pierwszego stopnia „Gospodarka przestrzenna” zapewnia uzyskanie efektów 

kształcenia, tak na polu wiedzy, umiejętności, jaki kompetencji społecznych. Proponowane 

efekty kształcenia wychodzą również naprzeciw potrzebom rynku pracy. 

Komisja d.s. Jakości Kształcenia nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonej do oceny 

dokumentacji i stwierdziła, że przeobszarowanie efektów kształcenia na kierunku „Gospodarka 

przestrzenna” jest zgodne z wymogami. 

 

W dniu 12.05.2017 r. Wydziałowa Komisja d.s. Jakości Kształcenia oceniała 

dokumentację związaną z doskonaleniem efektów kształcenia na kierunku Turystyka i 

rekreacja. Podstawowe zmiany dotyczyły przeobszarowania efektów kształcenia, by były one 

w większym stopniu zbieżne z obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.  

Komisja stwierdziła, że w znowelizowanym kształcie na  obszar nauk rolniczych 

(dyscypliny: ochrona i kształtowanie środowiska oraz technologia żywności i żywienia), 

przypada: 54% efektów kierunkowych z zakresu wiedzy i 55% z zakresu umiejętności. Związki 

z obszarem nauk rolniczych dotyczą zwłaszcza aspektów związanych z rozwojem agroturystyki 

i racjonalnego gospodarowania na obszarach  przyrodniczo cennych. Natomiast w obszarze 

nauk społecznych (dyscypliny: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej)  znajduje się: 27% 

efektów kierunkowych z zakresu wiedzy i 35% z zakresu umiejętności, zaś w obszarze nauk 

medycznych (dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej) znajduje się: 18% efektów kształcenia z 

zakresu wiedzy i 10% z zakresu umiejętności.  

Komisja stwierdziła, że kierunkowe efekty kształcenia spełniają przyjęte założenie. 

Analizowane efekty kształcenia mają związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju, nakreślają 

ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji 

kształcenia przez absolwentów studiów. Kierunkowe efekty kształcenia mają ścisły związek z 

programem studiów, a dobór przedmiotów uwzględnionych w planach studiów pierwszego 

stopnia „Turystyka i rekreacja” oraz kadra realizująca przedmioty (osoby będące w minimum 

kadrowym) zapewnia uzyskanie efektów kształcenia, tak na polu wiedzy, umiejętności, jak i 

kompetencji społecznych. Proponowane efekty kształcenia wychodzą również naprzeciw 

potrzebom rynku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach podróży, 

hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy 

biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, czy też w administracji rządowej, 

samorządowej oraz w szkolnictwie. 
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Reasumując, Komisja d.s. Jakości Kształcenia nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonej 

do oceny dokumentacji i stwierdziła, że przeobszarowanie efektów kształcenia na kierunku 

„Turystyka i rekreacja” jest zgodne z wymogami. 

 

W dniu 19.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji d.s. Jakości 

Kształcenia, na którym analizowano dokumentację związaną z utworzeniem specjalności 

„Manager produktu i sprzedaży” na studiach pierwszego stopnia kierunku 

Towaroznawstwo.  

Komisja stwierdza, że utworzenie takiej specjalności jest zasadne, ponieważ stanowi 

odpowiedź na potrzeby rynku odnośnie zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów 

z zakresu kształtowania polityki produktu i jego sprzedaży na rynku, tak krajowym, jak i 

zagranicznym. Interdyscyplinarność proponowanej specjalizacji (połączenie wiedzy z zakresu 

towaroznawstwa, zarządzania sprzedażą i handlu) pozwoli na kreowanie cech produktu zgodnie 

z założeniami nowoczesnego marketingu i strategii sprzedaży. 

Efekty kształcenia zaplanowane w ramach modułów realizowanych na proponowanej 

specjalności są zbieżne z zakładanymi efektami kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo, 

przy czym treści kształcenia pomiędzy specjalnością „Manager produktu i sprzedaży” a 

pozostałymi istniejącymi na kierunku specjalnościami są zbieżne w zakresie przedmiotów 

kierunkowych, zaś odmienne, jeśli uwzględnimy przedmioty specjalnościowe. Generalnie 

należy stwierdzić, iż dobór przedmiotów uwzględnionych w planach studiów na specjalności 

„Manager produktu i sprzedaży” na kierunku Towaroznawstwo oraz kadra realizująca 

przedmioty zapewnia uzyskanie efektów kształcenia, tak na polu wiedzy, umiejętności, jak i 

kompetencji społecznych. Treści kształcenia na proponowanej specjalności są wyraźnie 

zróżnicowane od tych stanowiących dotychczasową ofertę dydaktyczną Uczelni, stąd też nowa 

specjalność nie będzie stanowiła konkurencji dla innych prowadzonych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym kierunków i specjalności. 

Członkowie Komisji zauważyli, iż planowane efekty kształcenia mają ścisły związek z 

programem studiów oraz z misją Uczelni i strategią jej rozwoju, nakreślają ogólne cele 

kształcenia oraz możliwości zatrudnienia. Absolwenci proponowanej specjalności znajdą 

zatrudnienie m.in. w różnych działach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

usługowych i handlowych, a także w różnych działach marketingu, obsługi klienta, promocji i 

sprzedaży. 

W podsumowaniu Komisja d.s. Jakości Kształcenia nie wniosła zastrzeżeń do 

przedłożonej do oceny dokumentacji i stwierdziła, że utworzenie specjalności „Manager 
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produktu i sprzedaży” na studiach pierwszego stopnia kierunku Towaroznawstwo jest celowe i 

potrzebne oraz wzmocni ofertę dydaktyczną Uczelni i Wydziału Agrobioinżynierii. 

 

W dniu 24.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji d.s. Jakości 

Kształcenia, na którym analizowano dokumentację związaną z przekształceniem kierunku 

studiów ekonomia z profilu kształcenia ogólnoakademickiego na profil praktyczny. 

Absolwenci studiów uzyskają tytuł zawodowy licencjata. Studia będą przyporządkowanie do 

obszaru kształcenia: obszar nauk społecznych, dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina -  

ekonomia. Absolwenci będą dysponowali istotnie rozszerzonym zakresem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych odnośnie wymiany handlowej zwłaszcza w warunkach 

konkurencji. 

Członkowie komisji w pełni poparli utworzenie profilu praktycznego studiów, 

ponieważ jest to zgodne z wymogami wynikającymi z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, a 

nadto w dużej mierze jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców wobec przyszłych 

absolwentów kierunku ekonomia (zdobycie doświadczenia na rynku pracy/w biznesie poprzez 

kontakt z przyszłymi pracodawcami i innymi osobami z branży ekonomicznej). Koncepcja 

kształcenia jest zgodna z obszarem nauk społecznych, dziedziną nauk ekonomicznych, 

dyscypliną ekonomia i profilem praktycznym. Studia na kierunku ekonomia są zgodne z misją 

i strategią rozwoju Uczelni na lata 2013-2020. W ramach praktycznego profilu kształcenia na 

kierunku ekonomia zaplanowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 12 tygodni, którą 

student zobowiązany będzie do odbycia w zakładach, instytucjach i przedsiębiorstwach 

związanych z szeroko pojętą działalnością usługową, w tym handlową. Praktyka rozpocznie się 

w semestrze 4, po zrealizowaniu zaplanowanych zajęć dydaktycznych w 8-tygodniowym cyklu 

kształcenia. 

Odnosząc się do szczegółowych informacji zawartych w załącznikach Komisja 

stwierdziła, że: 

- plan studiów „Ekonomia” jest odpowiednio skonstruowany, liczba punktów ECTS 

wymagana do uzyskania kwalifikacji: 180. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 

uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 71,3, zaś liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 90. Przedmioty do wyboru stanowią nie mniej niż 30% punktów ECTS: 

stanowiąc łącznie 54 pkt. 

Osoby wchodzące w skład minimum kadrowego na kierunku ekonomia gwarantują 

rzetelne przekazywanie niezbędnej w toku studiów wiedzy, tak teoretycznej jak i praktycznej. 
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Liczba modułów przewidzianych do realizacji w ramach 6 semestrów studiów jest właściwa, 

liczba modułów do wyboru przez studenta wystarczająca, zaś szczegółowy opis modułów nie 

budzi zastrzeżeń. Poszczególne przedmioty wzajemnie uzupełniają się, a zawarte w nich treści 

pozwalają studentom na gruntowne przyswojenie potrzebnej wiedzy. Liczba punktów ECTS 

przypisana poszczególnym przedmiotom, jak i podana w ujęciu semestralnym – nie budzą 

zastrzeżeń.  

- przedstawione efekty kształcenia znajdują pokrycie w obszarze kształcenia w zakresie 

nauk społecznych; 

- tabela zgodności modułowych efektów kształcenia z efektami kierunkowymi nie budzi 

zastrzeżeń; 

- wartość przedłożonej do oceny dokumentacji podnoszą załączone pozytywne opinie, 

wystawione przez: firmę „Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie, Lubelską 

Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie. 

Komisja podkreśliła, że przedstawiona w dokumentacji sylwetka absolwenta studiów 

„Ekonomia” specjalność handel pokazuje, że będzie posiadał on wszechstronną wiedzę 

ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności w zakresie 

prowadzenia obrotu handlowego. Będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w 

zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem towarowym i 

świadczeniem usług handlowych, co pozwoli mu skutecznie wejść na współczesny rynek pracy, 

poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, a także 

jednostkach samorządowych w kraju lub za granicą. Koncepcja kształcenia na kierunku 

Ekonomia o profilu praktycznym jest podporządkowana uzyskaniu przez absolwentów 

kwalifikacji dostosowanych do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6) w 

nawiązaniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi 

normami prawa. 

Komisja d.s. Jakości Kształcenia zarekomendowała powstanie studiów „Ekonomia” 

specjalność handel o profilu praktycznym. 

 

Na tym samym posiedzeniu (24.11.2017 r). Wydziałowa Komisja d.s. Jakości 

Kształcenia analizowała również dokumentację związaną z przekształceniem kierunku 

studiów leśnictwo z profilu kształcenia ogólnoakademickiego na profil praktyczny. W tym 

przypadku absolwenci studiów uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Studia będą 

przyporządkowanie do obszaru kształcenia: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 

dziedzina - nauki leśne, dyscyplina -  leśnictwo.  
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Komisja poparła utworzenie profilu praktycznego studiów, i podkreśliła jego zgodność 

z wymogami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Absolwenci kierunku zdobędą 

interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki leśnej, będą potrafili projektować, urządzać 

gospodarstwo leśne, a także nim zarządzać z wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu i ideą 

leśnictwa wielofunkcyjnego. Absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie doskonalenia 

gospodarowania zasobami leśnymi zależnie od warunków i bieżących potrzeb, natomiast 

koncepcja kształcenia jest zgodna z obszarem nauk rolniczych, dziedziną nauk leśnych, 

dyscypliną leśnictwo i profilem praktycznym. Studia na kierunku leśnictwo są też zgodne z 

misją i strategią rozwoju Uczelni na lata 2013-2020.  

W ramach praktycznego profilu kształcenia na kierunku leśnictwo zaplanowana jest 

praktyka zawodowa w wymiarze 12 tygodni (razem 480 godz., co stanowi 16 pkt. ECTS). 

Wymiar praktyk jest zgodny z dotychczas obowiązującymi standardami kształcenia oraz z 

rozporządzeniem Rektora UP w Lublinie. Praktyka realizowana będzie po III roku studiów. 

Odnosząc się do szczegółowych informacji zawartych w załącznikach Komisja 

stwierdza, że: 

- plan studiów „Leśnictwo” jest odpowiednio skonstruowany, liczba punktów ECTS wymagana 

do uzyskania kwalifikacji: 210 (liczba semestrów: 7 studia stacjonarne; 8 studia niestacjonarne. 

Łączna punktacja modułów do wyboru wynosi 63 pkt ECTS, co stanowi 30,0% ogólnej liczby 

punktów dla kierunku. Łączna liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom zawodowym 

wynosi 120 co stanowi 57% wszystkich punktów ECTS wymaganych do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia. 

Obsada personalna poszczególnych przedmiotów nie budzi zastrzeżeń i gwarantuje 

rzetelne przekazywanie niezbędnej w toku studiów wiedzy, tak teoretycznej jak i praktycznej. 

Liczba modułów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych semestrów studiów 

jest właściwa, liczba modułów do wyboru przez studenta wystarczająca, zaś szczegółowy opis 

modułów nie budzi zastrzeżeń. Liczba punktów ECTS przypisana poszczególnym 

przedmiotom, jak i podana w ujęciu semestralnym – nie budzą zastrzeżeń.  

- przedstawione efekty kształcenia znajdują pokrycie w obszarze kształcenia w zakresie nauk 

rolniczych leśnych i weterynaryjnych; 

- tabela zgodności modułowych efektów kształcenia z efektami kierunkowymi nie budzi 

zastrzeżeń; 

- wartość przedłożonej do oceny dokumentacji podnosi 7 pozytywnych opinii, wystawionych 

przez interesariuszy zewnętrznych. 
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Zauważono, że koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo o profilu praktycznym jest 

podporządkowana uzyskaniu przez absolwentów kwalifikacji dostosowanych do wymogów 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. Komisja zarekomendowała powstanie studiów „Leśnictwo” 

specjalności Gospodarka Leśna, Gospodarka Łowiecka, Ochrona Zasobów Leśnych i 

Środowiska profilu praktycznym i nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonej do oceny 

dokumentacji. 

 

 W analizowanym okresie Komisja zajmowała się także sposobami weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych przez studenta na podstawie ankiet ewaluacyjnych 

uzyskanych od studentów (ankiety wręczane były studentom podczas zebrań organizowanych 

przez prodziekanów odpowiedzialnych za dany kierunek studiów). Studenci każdego rocznika 

otrzymywali po kilka ankiet do wypełnienia w podgrupach. Oprócz wypełnienia rutynowych 

rubryk w ankiecie, studenci mogli wpisywać komentarz, np. dotyczący sugerowanych zmian w 

programie studiów, czy w poszczególnych modułach, tak by skuteczniej osiągać zakładane 

efekty kształcenia.  

 Ankieta zawierała w pierwszej części następujące pytania (odpowiedzi „Tak” lub 

„Nie”): 

1. Czy prowadzący zajęcia zapoznali Państwa z efektami kształcenia z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji dla danego modułu i wskazali dostępne dla studentów źródło 

informacji o efektach kształcenia? 

2. Czy prowadzący zajęcia przedstawili Państwu metody weryfikacji efektów kształcenia 

(egzaminy, zaliczenia, kolokwia, prace pisemne, projekty, prezentacje itp.)? 

3. Czy prowadzący przedstawili kryteria dotyczące osiągnięcia efektów kształcenia? 

4. Czy możliwe jest przez Państwa osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia dla modułów 

i czy znane są Państwu metody ich weryfikacji? 

5. Czy zdaniem Państwa należy dokonać zmian efektów kierunkowych lub modułowych? 

(jeżeli zaznaczono „Tak” to na drugiej stronie formularza wpisać nazwy modułów oraz nazwy 

efektów, które powinny być zmienione) 

 W drugiej części ankiety ewaluacyjnej studenci zaznaczali pięć wariantów odpowiedzi 

(„Zdecydowanie tak”, „Raczej tak”, „Raczej nie”, „Zdecydowanie nie”, „Nie mam zdania”) 

odpowiadając na pytania: 

1. Czy zakładane efekty kształcenia są dla Państwa zrozumiałe? 

2. Czy Państwa zdaniem treści programowe modułów pozwalają na osiągnięcie wszystkich 

założonych efektów modułowych? 
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3. Czy według Państwa treści programowe modułów pozwalają na osiągnięcie zakładanych 

efektów kierunkowych? 

4. Czy uważają Państwo, że aktywnie uczestniczyli w zajęciach? 

5. W którym module Państwa zdaniem efekty kształcenia są niezrozumiałe lub trudne do 

osiągnięcia – w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych (wypisać moduły). 

 Analizując odpowiedzi na pytania w pierwszej części ankiety zauważamy, że studenci 

kierunku „Ekonomia” w zdecydowanej większości wskazań (95%) odpowiedzieli twierdząco 

na pytania 1-4. Taki sam odsetek respondentów twierdzi, że nie należy dokonywać zmian 

efektów modułowych i kierunkowych (pytanie 5). Studenci innych kierunków studiów również 

pozytywnie ocenili uzyskiwanie efektów przedmiotowych: kierunek „Turystyka i rekreacja” – 

93% pozytywnych wskazań, „Agrobiznes” – 91% wskazań, „Leśnictwo” – 90% wskazań, 

„Towaroznawstwo” – 88% wskazań, „Gospodarka przestrzenna” – 85% wskazań, „Inżynieria 

środowiska” – 85% wskazań, „Rolnictwo” – 82% wskazań, „Bioinżynieria” 80% wskazań”.  

 Na kierunku ekonomia studenci mieli problemy z osiąganiem i zrozumieniem efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy z modułu „Matematyka”, „Statystyka opisowa”, „Technologia 

informacyjna”, a w zakresie umiejętności z modułu „Socjologia”. Na kierunku agrobiznes 

studenci sygnalizowali problem z trudnością osiągania efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

z modułu „Ogólna uprawa roślin”. Na kierunku bioinżynieria największe trudności sprawiały 

w zakresie wiedzy moduły „Chemia” oraz „Statystyka”. Na kierunku gospodarka przestrzenna 

studenci podali kilka modułów sprawiających trudności w osiągnięciu efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy: „Planowanie przestrzenne”, „Degradacja, rekultywacja i ochrona gleb”, a w 

zakresie kompetencji społecznych: „Planowanie przestrzenne”, „Gospodarka wodna”, 

„Zarządzanie projektami”. 

 Studenci kierunku rolnictwo (zwłaszcza II stopnia) wyrazili pogląd, iż niemożliwe jest 

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia (modułowych i kierunkowych) z uwagi na zbyt 

teoretyczne podejście do modułów (studenci nie wymienili jednak nazw konkretnych 

modułów). W komentarzach na odwrotnej stronie ankiety podawali, iż powinno być więcej 

przedmiotów o charakterze praktycznym i doradczym, a nadto powinna być możliwość 

odbywania w ramach studiów kursów i szkoleń podnoszących i kompetencje i kwalifikacje. 

 Niezależnie od kierunku studiów, większość odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej 

potwierdzało możliwość aktywnego uczestniczenia studentów w zajęciach. Prawie wszyscy 

studenci stwierdzili, że prowadzący na zajęciach zapoznali ich z efektami kształcenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz przedstawili sposoby 

weryfikacji osiągania efektów kształcenia.   
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 Komisja sformułowała pewne zalecenia dla Rad Programowych oraz pracowników 

realizujących zajęcia: 

- sprawdzić, czy w przypadku krytykowanych modułów zakładane efekty kształcenia są 

możliwe do osiągniecia (czy konieczna będzie modyfikacja metod nauczania), zmienić 

proporcję ćwiczeń do wykładów, wykonać hospitację zajęć tych modułów; 

- przedstawić propozycje zmian i wykonać konsultacje zmian w trakcie „Dni kierunku”’ 

- dokonać przeglądu modułów, w których treści nauczania można bardziej ukierunkować na 

stronę praktyczną i doradczą (zwłaszcza na kierunku rolnictwo) uwzględniając treści nauczania 

dotyczące uprawy roli, nawożenia, ochrony roślin; 

- w czasie „Dni kierunku” lub innych spotkań ze studentami dokonać analizy i wywnioskować 

dlaczego efekty kształcenia nie są zrozumiałe. 

 

Komisja analizowała również dokumentację pt.  „Losy absolwentów szkół 

wyższych województwa lubelskiego” otrzymaną od Biura Karier Studenckich i Więzi z 

Absolwentami i wysnuła wnioski wypływające z opracowania. Należy zauważyć, że 

opracowanie posiada charakter ogólny, a losy absolwentów można określić jedynie poprzez 

dyscyplinę naukową (np. nauki rolnicze) nie zaś konkretny kierunek ukończonych studiów. 

Stąd też Komisja analizowała wyłącznie losy absolwentów nauk/kierunków rolniczych. W 

badaniu prowadzonym w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku wzięło udział 64 

respondentów reprezentujących nauki rolnicze (w tym 54,8% z ukończonymi studiami 

magisterskimi). Przeszło 73% absolwentów nauk rolniczych przyznaje, że musieli podjąć 

odpowiednie działania, żeby ich kwalifikacje zostały poszerzone. Równocześnie wśród 

uczestników badania 57,8% absolwentów nauk rolniczych przyznało, iż zdobywało 

doświadczenie zawodowe także przed ukończeniem studiów (głównie w formie praktyk lub 

pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne). 75% absolwentów nauk rolniczych zadeklarowało, 

że obecnie są aktywnymi uczestnikami rynku pracy, zaś 25% absolwentów jest w trakcie 

poszukiwania pracy. Wśród absolwentów niepracujących największą grupę stanowią osoby 

pozostające bez pracy przez okres od 3 do 12 miesięcy (35,7%). Są jednak i takie osoby 

(26,7%), które pozostają bez pracy ponad 2 lata. Osoby pracujące, na pierwszym miejscu wśród 

swoich atutów umieścili cechy osobowościowe (75%), 51% osób wskazało na określone 

kwalifikacje lub kompetencje, a 41% na wiedzę branżową. Pracujący absolwenci, by podjąć 

zatrudnienie musieli spełnić różne warunki, spośród których do najczęściej wskazywanych 

można zaliczyć: uzupełnienie posiadanych kwalifikacji (37%), bycie w pełni dyspozycyjnym 

(26%), dostosowanie się do różnych godzin pracy (23%), stałe dojazdy do pracy do miejsca 
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odległego od miejsca zamieszkania (20%), całkowite przekwalifikowanie się w stosunku do 

posiadanego zawodu wyuczonego (18%), założenie działalności gospodarczej (13%), stała 

zmiana miejsca zamieszkania (12%).  

Z analizy badań wynika, że głównymi barierami w trakcie poszukiwania pracy przez 

obecnie pracujących absolwentów były: brak kontaktów/znajomości (47%), za małe 

doświadczenie zawodowe (38%) lub brak doświadczenia zawodowego (36%), niskie 

zapotrzebowanie na absolwentów kierunku (36%), brak wymaganych kompetencji (27%), 

niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia (22%) oraz brak orientacji gdzie szukać pracy 

(11%). Co ciekawe, przeszło 43% absolwentów z grupy kierunków rolniczych wskazało, że 

ukończony przez nich kierunek studiów był barierą w poszukiwaniu pracy. Wskazali oni 

również, że w momencie wyboru kierunku studiów ich wiedza odnośnie możliwości przyszłego 

zatrudnienia po ukończonych studiach była niewystarczająca (48% respondentów). Analizując 

hipotetyczny ponowny wybór kierunku studiów, absolwenci kierunków rolniczych stwierdzili 

w zdecydowanej większości (73%), że kierunek został by zmieniony na inny (najlepiej na 

kierunek: informatyczny, ekonomiczny i finansowy, administracyjny i związany z 

zarządzaniem). Absolwenci kierunków rolniczych uważają, że stopień wykorzystania w pracy 

ich wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach wynosi około 2,46%.   

Pomimo takich wyników badań Komisja stwierdziła, że efekty kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Agrobioinżynierii są odpowiednio 

dostosowane do wymogów rynku pracy. Podejmowanie innej, często mało zbieżnej z 

wykształceniem pracy przez absolwentów wynika z pobudek ekonomicznych i uwarunkowań 

regionalnych (jak wiadomo poszczególne regiony kraju różnią się stopniem uprzemysłowienia 

i „pojemności rynku pracy” dla konkretnych zawodów). Absolwenci Wydziału 

Agrobioinżhynierii to w zdecydowanej większości mieszkańcy Lubelszczyzny – regionu 

typowo rolniczego , który wraz ze wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej boryka się 

z trudnościami związanymi z rozdrobnieniem agrarnym, przewagą gospodarstw 

małoobszarowych, ukrytym bezrobociem i zapaścią ekonomiczną wielu sektorów 

okołorolniczych (np. przemysł cukrowniczy, tytoniowy). Ze studiów opracowania „Barometr 

zawodów 2017 – województwo lubelskie” będącego prognozą zapotrzebowania na 

pracowników w 2017 roku wynika, że dla takich zawodów jak: rolnicy i hodowcy, ogrodnicy i 

sadownicy, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia 

występuje nadwyżka na rynku pracy.   

Zaistniała sytuacja obliguje do większych starań w podejmowaniu zatrudnienia w 

sektorach związanych z szeroko rozumianym doradztwem rolniczym (Izby Rolnicze, Agencje 
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Rynku Rolnego, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), w samorządach 

lokalnych oraz innych strukturach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym 

(fundacjach, stowarzyszeniach, biurach), a także do podnoszenia swoich kwalifikacji lub 

przekwalifikowania się. Istnieje pilna potrzeba wspomagania absolwentów kierunków 

rolniczych przez różne podmioty związane z szeroko rozumianym doradztwem, a jeszcze lepiej 

– gdyby aspekty doradztwa byłyby zgłębiane jeszcze w trakcie studiów.  

 

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku Komisja dokonała analizy i oceny 

przeprowadzonych egzaminów na wybranych kierunkach studiów (Rolnictwo, 

Agrobiznes, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Inżynieria środowiska, Leśnictwo) na 

Wydziale Agrobioinżynierii. Ocenę na pozostałych kierunkach (Towaroznawstwo, Gospodarka 

przestrzenna, Bioinżynieria) Komisja zaplanowała na styczeń/luty 2018 roku z uwagi na 

niepełną opracowaną dokumentację dotyczącą egzaminow. 

Sporządzono zestawienia tabelaryczne uwzględniające sumaryczny udział studentów 

wszystkich roczników wymienionych kierunków w kolejnych etapach sesji egzaminacyjnej 

zimowej i letniej (I, II i III termin) oraz podano w ujęciu liczbowym i procentowym skuteczność 

podejść do egzaminów (oceny w skali 2-5; nz – nie zgłosił się). Wyniki analizy przedstawiono 

w tabelach 1-20. 

 

Tab. 1. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne I 

stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 zima) 

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 93 

8% 

300 

25,80% 

152 

13,07% 

189 

16,25% 

143 

12,30% 

219 

18,83% 

67 

5,75% 

2. Drugi 28 

17,61% 

38 

23,90% 

16 

10,06% 

4 

2,52% 

6 

3,77% 

- 

- 

67 

42,14% 

3. Trzeci 5 

5,38% 

22 

23,66% 

4 

4,30% 

2 

2,15% 

- 

- 

- 

- 

60 

64,51% 

 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne 

pierwszego  stopnia) w I terminie nie przystąpiono do 5,75% egzaminów. Z grona 

podchodzących do egzaminów 8% otrzymało ocenę niedostateczną. Wśród ocen pozytywnych 

dominowała ocena 3,0 (25,8% zdających), następnie 5,0 (18,83%) i ocena 4,0 (16,25%). 

Niepokoi fakt, że w II terminie nie przystąpiono do 42,14% egzaminów, a w III – 64%, spośród 

studentów, którzy nie zdali egzaminu w I lub II terminie. 
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Tab. 2. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne I 

stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 lato) 

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 62 

8,54% 

183 

25,21% 

111 

15,29% 

151 

20,80% 

74 

10,19% 

126 

17,36% 

19 

2,61% 

2. Drugi 29 

36,25% 

25 

31,25% 

4 

5% 

2 

2,50% 

- 

- 

1 

1,25% 

19 

23,75% 

3. Trzeci 13 

28,26% 

10 

21,75% 

3 

6,52% 

1 

2,17% 

- 

- 

- 

- 

19 

41,30% 

 

Zbliżone tendencje dotyczące zaliczenia sesji egzaminacyjnej na kierunku rolnictwo 

(pierwszy stopnień) zanotowano w semestrze letnim (tab. 2). Do II i III terminu egzaminów nie 

zgłosiło się odpowiednio 23,7 i 41,3% studentów, którzy nie zdali egzaminu w I podejściu. 

Spośród zdających egzamin w III terminie 28,26% studentów otrzymało ocenę niedostateczną. 

Jest to niepokojąca sytuacja i zdaniem Komisji należy przyjrzeć się bliżej problemowi oraz 

poszukać przyczyn i środków zaradczych. 

 

Tab. 3. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia niestacjonarne 

I stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 zima)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 34 

3,33% 

220 

21,52% 

179 

17,51% 

229 

22,41% 

118 

11,55% 

218 

21,33% 

24 

2,35% 

2. Drugi 1 

1,72% 

27 

46,55% 

3 

5,17% 

3 

5,17% 

- 

- 

- 

- 

24 

41,39% 

3. Trzeci - 

- 

1 

4,35% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22 

95,65% 

 

 

Tab. 4. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia niestacjonarne 

I stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 lato)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 89 

9,93% 

250 

27,90% 

138 

15,40% 

142 

15,86% 

88 

9,82% 

174 

19,42% 

15 

1,67% 

2. Drugi 36 

35,64% 

30 

29,70% 

10 

9,90% 

6 

5,94% 

4 

3,96% 

1 

0,99% 

14 

13,87% 

3. Trzeci 18 

37,51% 

13 

27,08% 

1 

2,08% 

1 

2,08% 

2 

4,17% 

- 

- 

13 

27,08% 
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Analizując dane zawarte w tabelach 3-4 dotyczące sesji egzaminacyjnej na studiach 

niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku rolnictwo zauważamy, że w I terminie 

egzaminów dominowały oceny dostateczne, a następnie bardzo dobre i dobre. Oceny 

niedostateczne stanowiły: 3,33% (sesja zimowa) – 10% (sesja letnia). W trakcie kolejnych 

podejść do egzaminu odsetek studentów z notą 2,0 powiększał się w przypadku sesji letniej, a 

w przypadku sesji zimowej aż 95% (22 osoby) studentów z niezdanym egzaminem nie 

przystąpiło do III terminu.  

 

Tab. 5. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne II 

stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 zima)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 15 

3,17% 

101 

21,36% 

60 

12,69% 

100 

21,14% 

78 

16,49% 

109 

23,04% 

10 

2,11% 

2. Drugi - 

- 

3 

12,00% 

4 

16,00% 

6 

24,00% 

1 

4,00% 

- 

- 

11 

44,00% 

3. Trzeci - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

100,00% 

Tab. 6. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne II 

stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 lato)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 6 

1,32% 

112 

24,61% 

43 

9,45% 

91 

20,00% 

54 

11,87% 

127 

27,91% 

22 

4,84% 

2. Drugi 4 

14,29% 

3 

10,71% 

- 

- 

1 

3,57% 

- 

- 

- 

- 

20 

71,43% 

3. Trzeci - 

- 

3 

12,50% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21 

87,50% 

 

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku rolnictwo (tab. 5-6) 

skuteczność zaliczenia egzaminów wyglądała następująco: w sesji zimowej – do I terminu nie 

przystąpiło 2,1% studentów, zaś 3,17% otrzymało ocenę niedostateczną. Wśród ocen 

pozytywnych dominowały: 5,0 (23%), 3,0 (21,3%) i 4,0 (21,1%); w sesji letniej – do I terminu 

nie przystąpiło 4,84% studentów, a ocenę 2,0 otrzymało 1,32%. Odsetek poszczególnych 

pozytywnych ocen był zbliżony do uzyskanego w sesji zimowej. W sesji zimowej do III 

terminu egzaminów nie przystąpiło 11 osób (100% studentów, którzy nie zaliczyli II terminu), 

natomiast w sesji letniej do III terminu nie przystąpiło aż 21 osób (87,5%), zaś pozostałe osoby 



38 
 

(12,5%), które nie zaliczyły egzaminu w I/II terminie, w III terminie otrzymały ocenę 

dostateczną. 

 

Tab. 7. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia niestacjonarne 

II stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 zima)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 8 

4,23% 

73 

38,62% 

35 

18,52% 

25 

13,23% 

21 

11,11% 

27 

14,29% 

- 

- 

2. Drugi 1 

12,50% 

4 

50,00% 

1 

12,50% 

2 

25,00% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Trzeci - 

- 

- 

- 

1 

100,00% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tab. 8. Dane statystyczne dotyczące egzaminów na kierunku rolnictwo (studia niestacjonarne 

II stopnia; sesja egzaminacyjna 2016/2017 lato)  

 

L.p. 

 

Termin 

egzaminu 

Liczba ocen / Procent ocen 

2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Nie 

zgłosił 

się 

1. Pierwszy 11 

8,15% 

41 

30,37% 

29 

21,48% 

26 

19,26% 

7 

5,19% 

21 

15,55% 

- 

- 

2. Drugi 1 

9,09% 

5 

45,46% 

3 

27,27% 

2 

18,18% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Trzeci 1 

100,00% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Z danych zawartych w tabelach 7-8 wynika, że na studiach niestacjonarnych 

drugiego stopnia kierunku rolnictwo zanotowano 100%-ową frekwencję na egzaminach w 

obu sesjach. Oceny niedostateczne w I terminie stanowiły odpowiednio: 4,23% (sesja zimowa) 

i 8,15% (sesja letnia). Przeważały oceny dostateczne (30-38%),  następnie 3,5 (18% w sesji 

zimowej i 21,4% w sesji letniej) i 4,0 (19,2% w sesji letniej). Oceny 5,0 w I terminie stanowiły 

około 14-15% wszystkich ocen. Warto odnotować, że na studiach niestacjonarnych drugiego 

stopnia sesję zimową zaliczyli wszyscy studenci, a w sesji letniej tylko 1 osoba otrzymała ocenę 

niedostateczną w III terminie. 

Reasumując, studenci drugiego stopnia kierunku rolnictwo (szczególnie studenci 

niestacjonarni) wykazują dużo większą skuteczność w zaliczeniu egzaminów w obu sesjach 

aniżeli studenci pierwszego stopnia. Lepsze wyniki studentów 2 stopnia wynikają  

prawdopodobnie z większych motywacji w osiąganiu efektów nauczania oraz przekonaniu o 

słuszności podjętego kształcenia (zwłaszcza studenci niestacjonarni).  
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Tab. 9. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. ekonomia w 

sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpatrując dane dotyczące ocen uzyskiwanych na egzaminach przez studentów 

kierunku ekonomia (tab. 9) zauważamy niepokojącą tendencję nie przystępowania do 

egzaminów w sesji zimowej (w I terminie 10,3% stanowił wpis „nie zgłosił się” w II – 53,9%, 

a w III – 80%). Spośród ocen wystawionych w I terminie – blisko 9% stanowiły oceny 

niedostateczne, ale z drugiej strony, 22,3% to oceny 5,0. Niemały odsetek (16,2%) stanowiły 

oceny 4,0 i 4,5 (13,9%). Blisko 12% ocen wystawionych w II terminie egzaminów to ponownie 

oceny niedostateczne, zaś w III terminie 4,3% stanowiła ocena 2,0.  

 Studenci kierunku ekonomia przystępujący do letniej sesji egzaminacyjnej zanotowali 

korzystniejsze wyniki aniżeli w sesji zimowej (tab. 10). Przede wszystkim zmniejszył się 

odsetek osób nie zgłaszających się na egzamin (tylko 2,6%), a nadto zmniejszył się odsetek 

osób z oceną niedostateczną (1,87% w I terminie). Zanotowano dużo ocen bardzo dobrych w I 

terminie egzaminów (31,9%), ocen 4,5 (22,1%) i 4,0 (18,6%). Z drugiej zaś strony niepokoi 

fakt, że w II terminie 48% ocen to zapis „nie zgłosił się” dotyczący studentów, którzy nie 

zdali/nie przystąpili do I terminu), a w III terminie – nie zgłosiło się 12 osób. 

 

 

Tab. 10. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. ekonomia w 

sesji letniej w roku akademickim 2016/2017 

 

Termin 

sesji 

Liczba ocen / Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin  

82 

10,33% 

 

82 

8,91% 

 

133 

14,46% 

 

128 

13,91% 

 

149 

16,20% 

 

128 

13,91% 

 

205 

22,28% 

II termin  

95 

53,98% 

 

21 

11,93% 

 

32 

18,18% 

 

13 

7,39% 

 

12 

6,82% 

 

3 

1,70% 

 

0 

III termin  

92 

80% 

 

5 

4,35% 

 

15 

1304% 

 

1 

0,87% 

 

2 

1,74% 

 

0 

 

0 

Liczba ocen / Wystawione oceny 
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Na kierunku turystyka i rekreacja (studia 1 stopnia) do egzaminów w I terminie sesji 

zimowej 2016/17 nie przystąpiono w 9,15% egzaminów, zaś kolejne 6% ocen stanowiła 2,0  

(tab. 11). Jednocześnie w I terminie sesji wystawiono 24,7% ocen bardzo dobrych, 22,5% ocen 

dobrych i prawie 16% ocen dobry plus. W II terminie odsetek ocen „nz” wynosił 63,1% a w III 

terminie aż 87%. Skutkuje to powtarzaniem przez studentów semestru studiów lub ich 

skreśleniem z listy studentów.  

 

Tab. 11. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. turystyka i 

rekreacja w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. turystyka i 

rekreacja w sesji letniej w roku akademickim 2016/2017 

Termin 

sesji 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin  

17 

2,65% 

 

12 

1,87% 

 

3 

12,15% 

 

68 

10,59% 

 

120 

18,69% 

 

142 

22,12% 

 

205 

31,93% 

II termin  

15 

46,88% 

 

2 

6,25% 

 

7 

21,88% 

 

3 

9,38% 

 

0 

 

1 

3,13% 

 

4 

12,50% 

III termin  

12 

92,31% 

 

0 

 

1 

7,69% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Termin 

sesji 

Liczba ocen / Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin  

169 

9,15% 

 

111 

6,01% 

 

206 

11,16% 

 

194 

10,51% 

 

415 

22,48% 

 

295 

15,98% 

 

456 

24,70% 

II termin  

173 

63,14% 

 

16 

5,84% 

 

68 

24,82% 

 

10 

3,65% 

 

5 

1,82% 

 

0 

 

2 

0,73% 

III termin  

134 

87,01% 

 

1 

0,65% 

 

18 

11,69% 

 

1 

0,65% 

 

0 

 

0 

 

0 



41 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W letniej sesji egzaminacyjnej studentów 1 stopnia kierunku turystyka i rekreacja 

stwierdzono zbliżone tendencje do wyników sesji zimowej (tab. 12). Stwierdzono w I terminie 

znaczny odsetek ocen „nz”, oceny niedostateczne stanowiły 3,21% i równocześnie odnotowano 

dużo ocen z przedziału 4,0 – 5,0. Co istotne, w III terminie sesji odsetek ocen „nie zgłosił się” 

był równie wysoki, jak w terminie I.  

 

 

 

 

Tab. 13. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych II stopnia kier. turystyka i 

rekreacja w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja (tab.13) odsetek ocen 

„nz” wystawionych w I terminie zimowej sesji egzaminacyjnej był znacznie mniejszy niż w 

przypadku 1 stopnia studiów i dotyczył niecałych 26% ogółu egzaminów w sesji na 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin  

117 

78,79% 

 

45 

3,21% 

 

247 

17,62% 

 

158 

11,28% 

 

277 

19,77% 

 

226 

16,13% 

 

331 

23,63% 

II termin  

67 

46,85% 

 

8 

5,59% 

 

36 

25,17% 

 

11 

7,69% 

 

11 

7,69% 

 

4 

2,80% 

 

6 

4,20% 

III termin  

52 

78,79% 

 

4 

6,06% 

 

9 

13,64% 

 

0 

 

1 

1,52% 

 

0 

 

0 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 96 

25,95% 

3 

0,81% 

7 

1,89% 

22 

5,95% 

41 

11,8% 

51 

13,78% 

150 

40,54% 

II termin 91 

94,79% 

3 

3,13% 

1 

1,04% 

0 1 

1,04% 

0 0 

III termin 77 

100% 

0 0 0 0 0 0 



42 
 

poszczególnych latach.  Należy zauważyć, iż poziom egzaminów był wyższy niż na pierwszym 

stopniu, czego odzwierciedleniem jest odsetek ocen 5,0 wynoszący aż 40,5%, a ocen 4,5 (blisko 

14%). Z drugiej strony stwierdzono bardzo wysoki odsetek ocen „nz” w II i III terminie tej 

sesji. Oznacza to, że studenci, którzy nie przystąpili do I terminu egzaminów w znacznej liczbie 

zrezygnowali z kolejnych prób zaliczenia egzaminów.   

 

Tab. 14. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych II stopnia kier. turystyka i 

rekreacja w sesji letniej w roku akademickim 2016/2017  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W letniej sesji egzaminacyjnej na kierunku turystyka i rekreacja (studia drugiego 

stopnia) stwierdzono bardzo duży procent „zdawalności egzaminów” w I terminie, przy 

jednoczesnym bardzo dużym odsetkiem wystawionych ocen 5,0 (65,89%) i 4,5 (19,87%). 

Oceny niedostateczne stanowiły tylko 0,66% ogółu egzaminacyjnych ocen. Sprawia to, że 

oceny z egzaminów na kierunku turystyka i rekreacja (studia 2 stopnia) są najlepsze spośród 

wszystkich kierunków i poziomów studiów na Wydziale Agrobioinżynierii. Co istotne w II / 

III terminie sesji letniej niemal wszystkie egzaminy zakończyły się powodzeniem.  

 

Korzystne oceny sesji egzaminacyjnej, tak zimowej jak i letniej stwierdzono na 

kierunku agrobiznes (studia I stopnia) – tab. 15-16. W I terminie sesji ocena „nz” stanowiła 

zaledwie 0,65% (sesja zimowa) – 3,05% (sesja letnia), natomiast ocena 2,0 odpowiednio: 

6,29% i 4,96%. W strukturze zaliczonych egzaminów dominowały oceny: 4,0 (25%), 5,0 

(21,6%), a pozostałe oceny zawierały się w przedziale 12 -17% - sesja zimowa; oraz oceny: 4,0 

(21,2%), 3,0 (21,8%) i 5,0 (18,1%) w sesji letniej.   

 

 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 5 

1,66% 

2 

0,66% 

2 

0,66% 

5 

1,66% 

29 

9,60% 

60 

19,87% 

199 

65,89% 

II termin 1 

14,29% 

1 

14,29% 

2 

28,57% 

0 1 

14,29% 

2 

28,57% 

0 

III termin 1 

100% 

0 0 0 0 0 0 
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Tab. 15. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. agrobiznes w 

sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 16. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. agrobiznes w 

sesji letniej w roku akademickim 2016/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kierunku agrobiznes (studia drugiego stopnia) wyniki sesji egzaminacyjnej 

również można uznać za dobre (tab. 17). Ocena „nz” stanowiła 5,88% ogółu wystawionych w 

I terminie sesji ocen, zaś ocena 2,0 – to zaledwie 0,98% ogółu ocen. Wykładowcy wystawili w 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

Nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 4 

0,65% 

39 

6,29% 

109 

17,58 

% 

103 

16,61% 

155 

25% 

76 

12,26% 

134 

21,61% 

II termin 1 

2,33% 

4 

9,30% 

23 

53,49% 

5 

11,63% 

2 

4,65% 

7 

16,28% 

1 

2,33% 

III termin 1 

20% 

0 3 

60% 

0 0 0 1 

20% 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

Nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 16 

3,05% 

26 

4,96% 

114 

21,76% 

83 

15,84% 

111 

21,18% 

79 

15,08% 

96 

18,13% 

II termin 14 

33,33% 

4 

9,52% 

14 

33,33% 

3 

7,14% 

6 

14,29% 

0 1 

2,38% 

III termin 13 

72,22% 

2 

11,11% 

3 

16,67% 

0 0 0 0 
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I terminie sesji dużo ocen 5,0 (22,5%), 4,5 (18,3%) oraz 4,0 (21,3%). Oceny 3,0 – 3,5 stanowiły 

łącznie około 30% ogółu ocen w sesji. 

 

Tab. 17. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych II stopnia kier. agrobiznes 

w sesji letniej w roku akademickim 2016/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki sesji egzaminacyjnej (zimowej) na kierunku inżynieria środowiska również 

należy uznać za dobre (tab. 18). Wpisy „nie zgłosił się” stanowiły w I terminie sesji 4,44% 

ogółu wpisów ocen w protokołach egzaminacyjnych, zaś odsetek ocen 2,0 wynosił 5,02% i 

zmniejszał się do symbolicznego udziału (0,25% ocen niedostatecznych w III terminie sesji). Z 

egzaminów, które w większości zaliczono w I terminie wystawiono 18,16% ocen 5,0, 13,64% 

ocen 4,5, 19,08% ocen 4,0, zaś oceny 3,0 – 3,5 stanowiły łącznie około 26% ogółu ocen.  

 

 

Tab. 18. Oceny uzyskane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kier. inżynieria 

środowiska w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017  

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 18 

5,88% 

3 

0,98% 

57 

18,63% 

38 

12,42% 

65 

21,24% 

56 

18,30% 

69 

22,55% 

II termin 19 

90,48% 

0 2 

9,52% 

0 0 0 0 

III termin 18 

94,74% 

0 0 0 1 

5,26% 

0 0 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 53 

4,44% 

60 

5,02% 

192 

16,07% 

120 

10,04% 

228 

19,08% 

163 

13,64% 

217 

18,16% 

II termin 43 

3,60% 

17 

1,42% 

32 

2,68% 

4 

0,33% 

10 

0,84% 

0 0 
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Letnia sesja egzaminacyjna na omawianym kierunku również przyniosła dobre rezultaty 

(tab. 19). W I terminie sesji ocena „nz” stanowiła 2,37%, a ocena 2,0 (6,46%). Podobnie do 

sesji zimowej oceny z przedziału 4,0 - 5,0 stanowiły łącznie około 65% wszystkich ocen, a 

oceny 3,0 – 3,5 (około 28%). Reasumując można stwierdzić, że poziom ocen z egzaminów oraz 

odsetek ocen „nz” i „2,0” na kierunku inżynieria środowiska był korzystniejszy niż średnia dla 

Wydziału.  

 

 

Tab. 19. Liczba ocen uzyskanych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia 

kier. inżynieria środowiska w sesji letniej w roku akademickim 2016/2017  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Z analizy danych dotyczących kierunku leśnictwo (tab. 20) wynika, że na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia do I terminu egzaminów przystąpiło 75,74% studentów 

(sesja zimowa) i 80,23% (sesja letnia). W sesji zimowej do I terminu nie przystąpiło 3,35% 

III termin 42 

3,51% 

3 

0,25% 

10 

0,84% 

0 0 1 

0,08% 

0 

Termin 

sesji 

Wystawione oceny 

nz 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

I termin 18 

2,37% 

49 

6,46% 

127 

16,73% 

93 

12,25% 

144 

18,97% 

107 

14,10% 

221 

29,12% 

II termin 13 

20,63% 

18 

28,57% 

19 

30,16% 

6 

9,52% 

4 

6,35% 

2 

3,17% 

1 

1,59% 

III termin 6 

22,22% 

6 

22,22% 

10 

37,04% 

3 

11,11% 

1 

3,70% 

0 1 

3,70% 
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studentów, a 12,6% otrzymało ocenę niedostateczną. Wśród ocen pozytywnych dominowały 

oceny: dobry (15,12%) i dostateczny (13,1%). W sesji letniej do I terminu przystąpiło 80,23% 

studentów, a ocenę niedostateczną otrzymało  6,13% studentów. Na studiach niestacjonarnych 

relacje dotyczące „zdawalności” przedmiotów w sesji były zbliżone do tych na studiach 

stacjonarnych – do pierwszego terminu sesji przystąpiło 78,5% (zima) – 80,8% (lato) 

studentów, oceny niedostateczne w I terminie stanowiły 10,46 – 11,46% ocen. Należy 

zauważyć, że niezależnie od formy studiów i terminu sesji (letnia, zimowa) większość 

studentów zdaje egzaminu w trakcie drugiego podejścia do sesji (procentowa liczba ocen 

niedostatecznych w drugim terminie wynosi przeciętnie 4 – 6%). Od 0,78% do 1,65% ocen 

niedostatecznych na kierunku leśnictwo dotyczy natomiast III terminu sesji. 

 

 

 

Tab. 20. Statystyka ocen na kierunku leśnictwo i liczba ocen uzyskanych przez studentów w 

sesji egzaminacyjnej 2016/2017 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia sesja zimowa 2016/2017z 

 Wystawione oceny (+ procentowo) Suma 

nz 2 3 3,5 4 4,5 5 

I 

termin 

121 

(3,35%) 

455 

(12,60%) 

473 

(13,10%) 

387 

(10,72%) 

546 

(15,12%) 

412 

(11,42%) 

377 

(10,44%) 

2771 

(75,74%) 

II 

termin 

116 

(3,21%) 

159 

(4,40%) 

153 

(4,24%) 

72 

(1,99%) 

48 

(1,33%) 

18 

(0,50%) 

3 

(0,08%) 

569 

(15,76%) 

III 

termin 

113 

(3,13%) 

28 

(0,78%) 

87 

(2,41%) 

27 

(0,75%) 

13 

(0,36%) 

0 3 

(0,08%) 

271 

(7,50%) 

suma 3611 

(100%) 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia sesja letnia 2016/2017l 

 Wystawione oceny (+ procentowo) Suma 

nz 2 3 3,5 4 4,5 5 

I 

termin 

25 

(1,01%) 

289 

(11,66%) 

335 

(13,52%) 

241 

(9,73%) 

395 

(15,94%) 

260 

(10,49%) 

443 

(17,88%) 

1988 

(80,23%) 

II 

termin 

28 

(1,13%) 

152 

(6,13%) 

84 

(3,39%) 

26 

(1,05%) 

19 

(0,77%) 

2 

(0,08%) 

2 

(0,08%) 

313 

(12,63%) 

III 

termin 

24 

(0,94%) 

35 

(1,41%) 

89 

(3,59%) 

22 

(0,89%) 

4 

(0,16%) 

1 

(0,04%) 

2 

(0,08%) 

177 

(7,14%) 

suma 2478 

(100%) 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia sesja letnia 2016/2017z 

 Wystawione oceny/(+ procentowo) Suma 

nz 2 3 3,5 4 4,5 5 

I 

termin 

28 

(1,74%) 

184 

(11,46%) 

200 

(12,46%) 

164 

(10,22%) 

273 

(17,01%) 

175 

(10,90%) 

236 

(14,70%) 

1260 

(78,50%) 

II 

termin 

25 

1,56 

112 

(6,98%) 

38 

(2,37%) 

25 

(1,56%) 

10 

(0,62%) 

2 

(0,12%) 

0 212 

(13,21%) 



47 
 

III 

termin 

21 

(1,31%) 

22 

(1,37%) 

65 

(4,05%) 

20 

(1,25%) 

3 

(0,19%) 

2 

(0,12%) 

0 133 

(8,29%) 

 1605 

(100%) 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia sesja letnia 2016/2017z 

 Wystawione oceny/(+ procentowo) Suma 

nz 2 3 3,5 4 4,5 5 

I 

termin 

36 

(2,48%) 

152 

(10,46%) 

162 

(11,15%) 

160 

(11,01%) 

219 

(15,07%) 

190 

(13,08%) 

255 

(17,55%) 

1174 

(80,80%) 

II 

termin 

34 

(2,34%) 

76 

(5,23%) 

44 

(3,03%) 

16 

1,10(%) 

7 

(0,48%) 

4 

(0,28%) 

2 

(0,14%) 

183 

(12,59%) 

III 

termin 

29 

(2,00%) 

24 

(1,65%) 

29 

(2,00%) 

12 

(0,83%) 

2 

(0,14%) 

0 0 96 

(6,61%) 

suma 1453 

(100%) 

 

 

 

 

 W okresie sprawozdawczym Komisja oceniała realizację efektów kształcenia w 

ramach praktyk. Studenci odpowiadali w ankiecie na następujące pytania: 

1. Czy praktyka spełniła Pani/Pana oczekiwania? 

2. Czy pogłębiła się Pani/Pana wiedza i umiejętności? 

3. Czy pozytywnie ocenia Pani/Pan poziom zadań realizowanych w trakcie praktyki? 

4. Czy nabyta podczas studiów wiedza była wystarczająca i przydatna w realizacji zadań 

podczas odbywania praktyki? 

5. Czy praktyki odbywały się zgodnie z przedstawionymi programami praktyk? 

6. Czy podczas praktyki udało się Pani/Panu uzyskać wiedzę zawodową w ramach 

realizowanych zadań? 

7. Czy podczas praktyki udało się Pani/Panu uzyskać wskazane w programie praktyk 

umiejętności? 

8. Czy podczas praktyki udało się Pani/Panu rozwinąć kompetencje społeczne (np. 

umiejętność pracy w grupie)? 

 

Analiza uzyskanych od studentów ankiet pokazuje, że na wszystkich kierunkach 

osiągnęli efekty kształcenia przypisane praktykom zawodowym. Uśredniając wyniki 

odpowiedzi z arkuszy ankiet analizowanych kierunków studiów (rolnictwo, agrobiznes, 

ekonomia, turystyka i rekreacja, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, 

towaroznawstwo) zauważamy, że w przypadku większości studentów praktyka spełniła ich 
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oczekiwania (odpowiedzi „zdecydowanie tak 35,5%, „raczej tak” 45,7%). Tylko 2,5% 

odpowiedzi sugerowało, że praktyka nie spełniła oczekiwań studentów. 

Średnio 35,8% studentów uznało zdecydowanie, że praktyka pogłębiła ich wiedzę i 

umiejętności, a 44,2% uznało, że raczej tak. 

Równie wysokie noty stwierdzono w odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu zadań 

realizowanych w trakcie praktyki: 33,4% ankietowanych oceniło zdecydowanie pozytywnie 

poziom realizowanych zadań, zaś 45,5% raczej pozytywnie.  

W temacie poziomu wiedzy uzyskanej w trakcie studiów i wykorzystanej na praktyce, 

ankietowani studenci stwierdzali na ogół (średnio 20,3% odpowiedzi), że wiedza ta była im 

zdecydowanie przydatna, a w opinii 36,9% respondentów – raczej przydatna. Jednocześnie 

około 14% ankietowanych zaznaczyło, że nabyta podczas studiów wiedza była raczej 

niewystarczająca podczas odbywania praktyki. 

Zdecydowana większość studentów uznała, że praktyki były realizowane zgodnie z 

programem i umożliwiały zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

oceniając pozytywnie wymienione aspekty, odpowiednio w: 75%, 78% i 69%. 

W roku akademickim 2016/2017 większość studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych do egzaminu z praktyk  podeszło w I terminie. Wszyscy studenci, którzy 

przystąpili do egzaminu uzyskali oceny pozytywne od 5,0; 4,5; 4,0; 3,5 i 3.  W I terminie 

najwyższy odsetek stanowiła ocena 4,0 (50,3%) oraz 5,0 (36,2%).  

Komisja po dokonaniu analizy ankiet dotyczących praktyki programowej sporządziła 

zalecenia dla Działu Szkolenia Praktycznego i Rad Programowych: 

- okresowe/losowe monitorowanie przebiegu praktyk, 

- w przypadku uchybień w realizacji praktyki dokonać analizy i przedstawić wnioski.  

 

W analizowanym okresie Komisja zajmowała się także analizą możliwości 

uzyskiwania stypendiów i zapomóg na przykładzie studentów kierunku ekonomia oraz 

rolnictwo.  

W roku akademickim 2016/2017 z kierunku ekonomia wnioski o stypendium socjalne 

złożyło 49 studentów studiów stacjonarnych. Stypendia socjalne otrzymało 48 studentów. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 otrzymały 

2 osoby. Stypendia rektora dla najlepszych studentów z kierunku ekonomia w roku 

akademickim 2016/2017 otrzymało: 10 studentów (za wysoką średnią). 

W roku akademickim 2016/2017 z kierunku rolnictwo wnioski o stypendium socjalne 

złożyło 63 studentów studiów stacjonarnych (w tym 48 wniosków – studia I stopnia; 15 
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wniosków – studia II stopnia) oraz 25 studentów studiów niestacjonarnych (w tym 19 

wniosków – studia I stopnia; 6 wniosków – studia II stopnia). Stypendia socjalne otrzymało 60 

studentów studiów stacjonarnych (w tym 45 studentów I stopnia; 15 studentów II stopnia) oraz 

24 studentów studiów niestacjonarnych (w tym 19 studentów I stopnia; 5 studentów II stopnia). 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016 otrzymała 

1 osoba, zaś w roku akademickim 2016/2017 nie przyznano takiego stypendium. 

Stypendia rektora dla najlepszych studentów omawianego kierunku w roku akademickim 

2016/2017 otrzymało: za wysoką średnią ocen - 24 studentów studiów stacjonarnych (w tym 

14 studentów I stopnia; 10 studentów II stopnia) oraz 7 studentów studiów niestacjonarnych   

(w tym 5 studentów I stopnia; 2 studentów II stopnia). 2 studentów studiów stacjonarnych I 

stopnia otrzymało stypendium rektora za osiągnięcia sportowe, 3 studentów studiów 

stacjonarnych II stopnia otrzymało stypendium rektora za osiągnięcia naukowe.  

 

 Niniejsze sprawozdanie Komisja przedstawiła Dziekanowi oraz Radzie Wydziału 

Agrobioinżynierii do akceptacji oraz skierowała materiał do umieszczenia na stronie 

internetowej Wydziału. 

 

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

   Dr hab. prof. nadzw, Cezary Kwiatkowski 


