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CZĘŚĆ I: DANE STATYSTYCZNE
1. Pracownicy
Tabela I.1.1 Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników naukowo-dydaktycznych
Liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych
w AGH
w jednostce
poza AGH
Katedra
(poza jednostką)
dr
dr
dr
dr
prof.
dr
prof.
dr
prof.
hab.
hab.
hab.
Katedra Analiz Środowiskowych,
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Kartografii i Geologii Gospodarczej
Katedra Geologii Ogólnej i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geoturystyki
Katedra Geologii Złożowej i
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Górniczej
Katedra Geofizyki

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

Katedra Ochrony Środowiska

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Katedra Surowców Energetycznych

0

0

0

2

1

0

0

0

0

14

4

0

2

1

0

0

0

0

Katedra Geoinformatyki i
Informatyki Stosowanej
Katedra Hydrogeologii i Geologii
Inżynierskiej
Katedra Mineralogii, Petrografii i
Geochemii

razem

Tabela I.1.2 Liczba nauczycieli akademickich biorących udział w studiach podyplomowych, szkoleniach i
kursach
w kraju
Forma podnoszenia kwalifikacji
za granicą
w AGH
poza AGH
1
0
0
studia podyplomowe
0
0
0
szkolenia związane z systemem zapewnienia jakości kształcenia
1
1
0
kursy doskonalenia dydaktycznego
4
0
0
kursy z zakresu e-learningu i tworzenia e-podręczników
6
1
0
szkolenia BHP
11
28
17
inne szkolenia lub kursy
Tabela I.1.3 Wyróżnienia i nagrody dydaktyczne otrzymane przez pracowników jednostki
Rodzaj nagrody/wyróżnienia
Katedra
(nagrodzone/wyróżnione osiągnięcie)
Analiz Środowiskowych, Kartografii
i Geologii Gospodarczej
Geologii Ogólnej i Geoturystyki
nagroda Rektora I stopnia
Geologii Złożowej i Górniczej
nagroda Rektora II stopnia
nagroda Rektora II stopnia
nagroda Rektora III stopnia
nagroda dla opiekuna wyróżnionej pracy dyplomowej
Geofizyki
w konkursie „Diamenty AGH”
nagroda centrum e-learningu „Iskry 2016”
nagroda dla opiekuna koła naukowego za osiągnięcia
naukowe KN
4

Liczba
pracowników
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Geoinformatyki i Informatyki
Stosowanej

0

Hydrogeologii i Geologii
Inżynierskiej

Mineralogii, Petrografii i Geochemii

nagroda Rektora III stopnia
nagroda Rektora I stopnia
„As Polskiej Hydrogeologii 2016” (Nagroda
Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich w uznaniu
dorobku aplikacyjnego w dziedzinie modelowania
hydrogeologicznego oraz za działalność naukową)
nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne

Ochrony Środowiska

2
2
1

3
0

nagroda Rektora II stopnia
nagroda Rektora I stopnia

Surowców Energetycznych
razem

2
1
18

Tabela I.1.4 Udział nauczycieli akademickich z danej jednostki w międzynarodowych programach
dydaktycznych i wymianie realizowanej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi
Rodzaj programu/wymiany
Liczba
Katedra
(podstawa formalna)
pracowników
Analiz Środowiskowych, Kartografii i
0
Geologii Gospodarczej
Geologii Ogólnej i Geoturystyki

0

Geologii Złożowej i Górniczej

Erasmus+

1

Geofizyki

Erasmus+ kraje partnerskie Wietnam
Erasmus+

2
1

ERASMUS+ projekt „Partnership for Geo-education”
General Agreement for Co-operation
AGH Krakow - TU Freiberg
Erasmus

1

Geoinformatyki i Informatyki
Stosowanej

Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wymiana z University of Sheffield - prowadzenie
zajęć dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji
Erasmus+ wizyta monitorująca w RWTH Aachen
Erasmus+ teaching - Matej Bej University, Banska
Bystrica

Ochrony Środowiska

2
1
1
1
2
0

Erazmus+ - Univerity of Iceland, Reykjavik (umowa
z dn. 07.12.2016)
Wizyty szkoleniowo-studyjne finansowane z
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji (um. 2016/SV/W/0103)
Współpraca z Uniwersytetem RWTH, Aachen
(Niemcy), ETH, Zurych (Szwajcaria) i Magritek Gmbh
Współpraca w zakresie prowadzenia zajęć dla
studentów Uniwersytetu Nafty i Gazu
w Iwanofrankowsku (Ukraina)

Surowców Energetycznych

razem

5
8
3
12
40

5

2. Studenci
Tabela I.2.1 Aktywność studentów w ramach kół naukowych
Liczba referatów / posterów
Liczba
Udział w warsztatach
konferencje
Koło naukowe
członków
konferencje
sesje kół
- liczba uczestników
międzykoła
krajowe
naukowych
narodowe
KN Geologów

162

5

2

20

72

KN Geoturystyka

20

1

0

14

5

KN Stratygrafii STRATI

18

0

1

5

1

KN Geofizyków Geofon

90

27

2

11

0

KN Odnawialnych Źródeł
Energii Grzała

102

5

0

5

41

KN Hydrogeologii Hydro

51

2

0

1

23

60

5

0

2

60

15

0

0

1

1

KN Geologii Naftowej Kiwon

36

1

2

6

0

KN Geosinformatica

40

0

0

0

35

KN Geochemii Organicznej i
Środowiska Rock'n'Oil

10

0

0

1

0

Baltic Sea Student Chapter

42

0

4

1

25

646

46

11

67

263

KN Geologii Inżynierskiej
Sigma
KN Kartografii Geologicznej
i Komputerowej AZYMUT

razem

Tabela I.2.2 Aktywność studentów w programach badawczych
Liczba programów badawczych (liczba studentów biorących w nich udział)
Kierunek studiów
(poziom studiów)
w AGH
krajowych (poza AGH)
międzynarodowych
GiG (II)
6 (30)
2 (2)
3 (3)
GiG (I)
2 (3)
1 (1)
3 (3)
IŚ (II)
0
2 (2)
0
EŹE (II)
2 (2)
1 (1)
1 (1)
razem
10 (35)
6 (6)
7 (7)

Tabela I.2.3 Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznane w jednostce
Liczba przyznanych stypendiów Rektora dla najlepszych studentów
za uzyskanie
Poziom
odpowiednio
za osiągnięcia
za osiągnięcia
za wyniki sportowe
studiów
wysokiej
naukowe
artystyczne
średniej ocen
I stopnia
184
0
0
8
II stopnia
67
0
0
4
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Tabela I.2.4 Stypendia zewnętrzne uzyskane przez studentów
Rodzaj stypendium
Kierunek studiów
stypendium rządu Szwajcarii
stypendium Faculty Earth Science - Utrecht
University - visiting study programme
„DIAMENTOWY GRANT” w VI edycji konkursu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„DIAMENTOWY GRANT” w VI edycji konkursu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Travel grant Chevron Student Leadership
Symposium 2017
Travel grant Exxon Mobil Student Education
Program 2017

Poziom studiów

Liczba studentów

GiG

II

1

GiG

II

1

GiG

II

1

EŹE

II

1

GF

I

1

GF

I / II

2
razem

Tabela I.2.5 Inne wyróżnienia uzyskane przez studentów
Rodzaj wyróżnienia
Kierunek
(wyróżnione osiągnięcie)
studiów
nagroda „Honorowej Szpady SITPNiG” dla
GiG
Najlepszych Absolwentów WGGiOŚ
II miejsce na 57 Konf. Studenckich Kół
GiG
Naukowych Pionu Górniczego AGH
I miejsce w Geologicznych Mistrzostwach
Polski – ogólnopolski konk. wiedzy
GiG
geologicznej „GeoTalent 2017”
III miejsce na Konferencji Barbórkowej –
GiG
sekcja Budownictwo i Geoinżynieria
I miejsce na Konferencji Geotematycznej
GiG
GAUS, Chęciny
nagroda specjalna Ministra sportu i turystyki
w X Konkursie „Teraz Polska - Promocja
i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską
TiR
o tematyce promocji, konkurencyjności
i innowacyjności Polski
nagroda Best Student Chapter dla AGH UST
GF
Geophysical Society działającego przy
KN GEOFON
I miejsce na świecie w konkursie „Group
Project Competition” podczas International
GF
Petroleum Technology Conference 2016
III miejsce na świecie w quizie Challenge Bowl
I miejsce w konkursie na najlepszą
prezentację na Konferencji „GeoTalent 2016”
I miejsce w sesji referatów studenckich
podczas X Ogólnopolskich Warsztatów
Geofizycznych GEOSFERA 2017
I miejsce w Geoquizie podczas
X Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych
GEOSFERA 2017
II miejsca w Geoquizie podczas
X Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych
GEOSFERA 2017
III miejsce na 57 Konf. Stud. Kół Naukowych
Pionu Górniczego AGH – sekcja Geologii
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Poziom studiów

Liczba
studentów

II

1

I / II

2

II

2

I / II

4

I / II

2

II

1

I / II

23

I

1

GF

I

1

GF

II

1

GF

I

1

GF

I / II

4

GF

II

4

GF

I

1

7

nagroda publiczności na 57 Konf. Stud. Kół
Naukowych Pionu Górniczego AGH – Sekcja
Geofizyki i Geologii naftowej
I miejsce na 57 Konf. Stud. Kół Naukowych
Pionu Górniczego AGH, sekcja Alternatywne
źródła energii i efektywność energetyczna
II miejsce na 57 Konf. Stud. Kół Naukowych
Pionu Górniczego AGH, sekcja Alternatywne
źródła energii i efektywność energetyczna
III miejsce na 57 Konf. Stud. Kół Naukowych
Pionu Górniczego AGH, sekcja Alternatywne
źródła energii i efektywność energetyczna
podziękowanie dla studentów za udział
w akcji „Szlachetna Paczka”

GF

I

1

IŚ

II

1

EŹE

II

1

EŹE

II

1

GiG/IŚ

I / II

25
razem

77

Tabela I.2.6 Udział studentów w programach międzynarodowych i wymianie realizowanej z ośrodkami
zagranicznymi
Liczba studentów
Rodzaj programu/wymiany
Kierunek
Poziom
(podstawa formalna)
studiów
studiów
wyjeżdżający przyjeżdżający
Erasmus+
GF
I
0
2
Erasmus+
GiG
I
1
5
Erasmus+
IŚ
I
0
1
Erasmus+
OŚ
I
0
1
Erasmus+
TiR
I
1
1
Erasmus+
EŹE
II
1
0
Erasmus+
GF
II
5
0
Erasmus+
GiG
II
5
4
Erasmus+
IŚ
II
0
1
Erasmus+
OŚ
II
3
0
Erasmus+
TiR
II
2
0
wymiana studencka z Uniwersytetem
GiG
II
0
5
Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku
razem
18
20
Tabela I.2.7 Udział studentów w programach i wymianie realizowanej z ośrodkami krajowymi
Liczba studentów
Kierunek
Poziom
Rodzaj programu/wymiany
studiów
studiów
wyjeżdżający przyjeżdżający
Program staży w Jastrzębskiej Spółce
GiG
II
20
0
Węglowej
razem
20
0

Tabela I.2.8 Wskaźniki wspomagające ocenę wybranych aspektów procesu kształcenia
Liczba studentów zagranicznych:
EŹE
GF
GiG
IS
IŚ
OŚ
TiR

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

1
1
1
1
2
0
1

0
8
10
0
7
0
0

nie dotyczy

nie dotyczy

8

Liczba obronionych prac dyplomowych:
Katedra Analiz Środowiskowych,
Kartografii i Geologii Gospodarczej
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
Katedra Geofizyki
Katedra Geoinformatyki i Informatyki
Stosowanej
Katedra Hydrogeologii i Geologii
Inżynierskiej
Katedra Mineralogii, Petrografii
i Geochemii
Katedra Ochrony Środowiska
Katedra Surowców Energetycznych
razem w jednostce
Procent prac dyplomowych
zarejestrowanych w wymaganym
terminie:
EŹE
GF
GiG
IS
IŚ
OŚ
TiR
Liczba studentów reaktywowanych na
obronę pracy dyplomowej:
EŹE
GF
GiG
IS
IŚ
OŚ
TiR
Procent studentów najwyższego rocznika
skreślonych ze studiów:
EŹE
GF
GiG
IS
IŚ
OŚ
TiR
Wskazanie głównych przyczyn
odsiewu studentów:
EŹE
GF
GiG
IS
IŚ
OŚ
TiR

studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
63
39
49
33

38
52
41
30

43

25

studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia

nie dotyczy
117

78

9
38
98

16
43
53

136
96
studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

92 %
53 %
92 %
30 %
99 %
31 %
100 %
37 %
98 %
41 %
98 %
32 %
70 %
53 %
studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
0
0
1
21
1
89
0
8
2
58
2
23
12
18
studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
0%
0%
0,5 %
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0,5 %
0%
0,5 %
2%
0%
studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia

brak postępów
w nauce

9

brak
postępów
w nauce

nie dotyczy

studia niestacjonarne
I stopnia

II stopnia

nie dotyczy

nie dotyczy

studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia

nie dotyczy

nie dotyczy

studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia

nie dotyczy

nie dotyczy

studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia

nie dotyczy

nie dotyczy

3. Infrastruktura i baza dydaktyczna
Tabela I.3.1 Nowo oddane do użytku pomieszczenia dydaktyczne
Rodzaj pomieszczenia Liczba
Przeznaczenie
(pawilon, nr sali)
miejsc
nie utworzono
nowych pomieszczeń
Tabela I.3.2 Nowe wyposażenie sal dydaktycznych
Nr sali
Rodzaj wyposażenia
(pawilon)
nie wprowadzono nowego wyposażenia

Dodatkowe wyposażenie

Przeznaczenie

Tabela I.3.3 Planowane i rozpoczęte lub kontynuowane modyfikacje zaplecza dydaktycznego
Opis modyfikacji
Stopień zaawansowania
Termin realizacji
nie kontynuowano modyfikacji zaplecza dydaktycznego

Tabela I.3.4 Nowe skrypty, materiały i pomoce dydaktyczne
Liczba nowych skryptów, materiałów i pomocy dydaktycznych
Kierunek studiów
Skrypty /
Materiały i pomoce dydaktyczne
Ogółem
podręczniki
poszerzenie kolekcji okazów geologicznych
GiG, IŚ , EŹE, TiR, GF
0
2
i paleontologicznych – 2 zestawy
GiG
0
5
5
IS
0
2
2
razem
0
9
9
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CZĘŚĆ II: OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU I JEJ PROMOCJA
Tabela II.1 Studia stacjonarne i niestacjonarne, w których prowadzone jest kształcenie na wydziale
Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Liczba
Liczba
Nazwa kierunku
Skrót
Nazwa kierunku
Skrót
roczników
roczników
Ekologiczne Źródła Energii
EŹE
4
Geofizyka
GF
4
Górnictwo i Geologia
GiG
4
Informatyka Stosowana
IS
4
nie dotyczy
Inżynieria Środowiska
IŚ
4
Ochrona Środowiska
OŚ
4
Turystyka i Rekreacja
TiR
4
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia
Liczba
Liczba
Nazwa kierunku
Skrót
Nazwa kierunku
Skrót
roczników
roczników
Ekologiczne Źródła Energii
EŹE
2
Geofizyka
GF
2
Górnictwo i Geologia
GiG
2
Informatyka Stosowana
IS
2
nie dotyczy
Inżynieria Środowiska
IŚ
2
Ochrona Środowiska
OŚ
2
Turystyka i Rekreacja
TiR
2
Tabela II.2 Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będące w ofercie wydziału
Studia stacjonarne II stopnia
Od ilu lat kształcenie
Kierunek
Uruchomiona
Specjalność
na specjalności
studiów
TAK / NIE
nie odbywa się
EŹE
GF

GiG

IS

IŚ

OŚ

Ekologiczne źródła energii
Geofizyka stosowana
Applied Geophysics
Economic geology
Geologia górnicza
Geologia i prospekcja złóż
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia naftowa
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Kartografia geologiczna
Mineralogia stosowana z gemmologią
Geoinformatyka

TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE

Modelowania i systemy informatyczne
w geofizyce

NIE

Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Gospodarka odpadami
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Inżynieria mineralna
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Odnawialne źródła energii
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Metody informatyczne w ochronie
środowiska
Ocena stanu środowiska
11

6

1
6

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE

2

NIE

2

TAK

TiR

Kierunek
studiów

Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Techniki odnowy środowiska
Geoturystyka
Turystyka uzdrowiskowa
Ekoturystyka
Studia niestacjonarne II stopnia

TAK
TAK
TAK
TAK
NIE

Uruchomiona
TAK / NIE

Specjalność

6
Od ilu lat kształcenie
na specjalności nie
odbywa się

nie dotyczy
Tabela II.3 Przedmioty prowadzone w językach obcych
Liczba przedmiotów w językach obcych
prowadzona
Kierunek studiów
oferowana na wydziale
spoza wydziału
EŹE
3
1
GF
4
0
GiG
28
2
IS
4
0
IŚ
7
0
OŚ
5
1
TiR
4
0

Łączna liczba godzin
przedmiotów w
językach obcych
126
112
1196
224
294
168
112

Tabela II.4 Zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących
Liczba godzin zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących
Kierunek studiów
z Polski
z zagranicy
EŹE
0
0
GF
0
0
GiG
0
210
IS
0
0
IŚ
0
150
OŚ
0
0
TiR
0
120

Tabela II.5 Oferta studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i specjalistycznych
Nazwa studiów podyplomowych (SP)
Liczba godzin
Liczba uczestników w
lub kursów (K)
(semestrów)
edycji
Geofizyka Stosowana (SP)
260 (2)
Geologia Górnicza (SP)
260 (2)
15

Uruchomiony
TAK / NIE
NIE
TAK

Tabela II.6 Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod e-learningu
Liczba przedmiotów z zajęciami prowadzonymi w formie e-learningu
Kierunek studiów
wykłady (liczba godzin)
inne zajęcia (liczba godzin)
ogółem
(poziom studiów)
GF (I)
6
84
90
EŹE (I)
0
56
56
IS (I)
45
84
129
razem
51
224
275
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Tabela II.7 Zmiany w programach kształcenia istniejących kierunków studiów/specjalności
Poziom studiów (profil
Kierunek
kształcenia), ewent.
Syntetyczna informacja o dokonanych zmianach wraz z
studiów
specjalność, cykl
podaniem przyczyny
kształcenia
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
I (PO), 2017/18
Usunięcie 4 modułów, dodanie 15 modułów obieralnych
- j. obcy, korekta 3 modułów w związku z aktualizacją
oferty dydaktycznej
EŹE
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
II (PO), 2016/17, 2017/18
Dodanie 4 modułów obieralnych - j. obcy, korekta
4 modułów w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
I (PO), 2017/18
Usunięcie 4 modułów, dodanie 15 modułów obieralnych
- j. obcy, korekta 5 modułów w związku z aktualizacją
oferty dydaktycznej
GF
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
II (PO), 2017/18, Applied
do 15 tygodniowego semestru.
geophysics, Geofizyka
Dodanie 4 modułów obieralnych - j. obcy, korekta
stosowana
1 modułu w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru. Usunięcie 4 modułów
I (PO), 2015/16, 2016/17,
(język obcy), dodanie 15 modułów obieralnych (język
2017/18
obcy), korekta 19 modułów w związku z aktualizacją
oferty dydaktycznej.
II (PO), 2017/18, Geologia Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
naftowa, Geologia i
do 15 tygodniowego semestru. Usunięcie 2 modułów,
prospekcja złóż, Economic dodanie 32 modułów obieralnych (język obcy), korekta
GiG
Geology, Geologia
14 modułów w związku z aktualizacją oferty
górnicza, Kartografia
dydaktycznej
geologiczna,
Hydrogeologia i geologia
inżynierska, Geologia
inżynierska i geotechnika,
Mineralogia stosowana z
gemmologią,
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
I (PO), 2017/18
Usunięcie 7 modułów, dodanie 18 modułów (w tym
15 modułów obieralnych - j. obcy), korekta 3 modułów
w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
II (PO), 2017/18,
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
IS
Geoinformatyka,
do 15 tygodniowego semestru.
Modelowania i systemy Dodanie 12 modułów obieralnych - j. obcy, korekta
informatyczne w
8 modułów w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
geofizyce,
Oprogramowanie i bazy
danych w geologii
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
I (PO), 2014/15, 2015/16, do 15 tygodniowego semestru.
2016/17, 2017/18
Usunięcie 6 modułów, dodanie 18 modułów, korekta
5 modułów w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
IŚ
II (PO), 2017/18,
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
Inżynieria mineralna,
do 15 tygodniowego semestru.
Gospodarka odpadami, Usunięcie 1 modułu, dodanie 17 modułów (w tym
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Data
zatwierdzenia
przez Radę
jednostki

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

OŚ

TiR

Hydrogeologia stosowana 12 modułów obieralnych - j. obcy), korekta 7 modułów
i geotechnika,
w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
Odnawialne źródła
energii
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
I (PO), 2017/18
Usunięcie 3 modułów, dodanie 15 modułów obieralnych
- j. obcy, korekta 5 modułów w związku z aktualizacją
oferty dydaktycznej
II (PO), 2017/18, Techniki Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
odnowy środowiska,
do 15 tygodniowego semestru.
Metody informatyczne w Dodanie 8 modułów obieralnych - j. obcy, korekta
ochronie środowiska
4 modułów w związku z aktualizacją oferty dydaktycznej
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
do 15 tygodniowego semestru.
I (PO), 2015/16, 2017/18 Usunięcie 3 modułów, dodanie 15 modułów obieralnych
- j. obcy, korekta 3 modułów w związku z aktualizacją
oferty dydaktycznej
II (PO), 2017/18,
Dopasowanie liczby godzin w poszczególnych modułach
Geoturystyka,
do 15 tygodniowego semestru
Ekoturystyka, Turystyka
uzdrowiskowa

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

Tabela II.8 Nowo uruchomione przedmioty (moduły zajęć)
Kierunek
studiów

Poziom studiów
(profil kształcenia)

EŹE
EŹE
GF
GiG
GiG
GiG
GiG
GiG
GiG

I (PO)
I (PO)
I (PO)
I (PO)
II (PO)
II (PO)
II (PO)
II (PO)
II (PO)

GiG

II (PO)

GiG

II (PO)

GiG

II (PO)

GiG
IS
IS

II (PO)
I (PO)
II (PO)

IS

II (PO)

IŚ
IŚ

I (PO)
II (PO)

IŚ

II (PO)

IŚ

II (PO)

OŚ

I (PO)

OŚ

II (PO)

OŚ
TiR

II (PO)
I (PO)

Specjalność

Rok
studiów

Geologia naftowa
Geologia i prospekcja złóż
Geologia górnicza
Kartografia geologiczna
Kartografia geologiczna
Hydrogeologia i geologia
inżynierska
Geologia inżynierska
i geotechnika
Mineralogia stosowana
z gemmologią
Economic geology
Geoinformatyka
Oprogramowanie i bazy
danych
Odnawialne źródła energii
Inżynieria zrównoważonego
rozwoju
Hydrogeologia stosowana
i geotechnika
Ochrona środowiska wodnogruntowego
Techniki odnowy środowiska
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Liczba przedmiotów
(modułów zajęć)
uruchomionych
po raz pierwszy

istotnie
zmienionych

II
II
II
II
II
II
II
I
II

2
1
1
0
1
1
2
0
2

1
0
2
7
3
1
5
3
1

II

1

3

II

1

1

II

1

2

II
II
II

4
1
2

2
4

I

0

1

IV
I

0
7

2

II

0

3

II

0

8

IV

0

2

II

0

7

II
III

0
2

3
4

Tabela II.9 Przeprowadzone akcje promocyjne i spotkania z młodzieżą szkolną
Krótki opis akcji promocyjnej lub spotkania z młodzieżą
miejsce
i jego zakres
Kierunek „Ekologiczne Źródła Energii” uzyskał Certyfikat
Nadzwyczajny i Laur Innowacji „Studia z Przyszłością” i „Laur
Innowacji” 2017, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i
Warszawa
Szkolnictwa Wyższego, za wdrożenie nowatorskich i unikalnych
rozwiązań w zakresie bazy materiałowej i technologii
wspierających proces dydaktyczny
Festiwal Nauki - prezentacje i pokazy naukowe, pokazy metody
georadarowej i metody sejsmicznej, możliwości pozyskiwania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, prezentacja
Kraków
mobilnego laboratorium OZE, możliwości odnawialnych źródeł
energii w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, zastosowanie biomasy jako ekologicznego paliwa
21 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik”- PGE Narodowy,
prezentacje, pokazy dot. badań prowadzonych na WGGiOŚ
Warszawa
Dzień Otwarty AGH - spotkanie z kandydatami na studia,
prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia
WGGiOŚ, wykłady dla uczniów, zwiedzanie wybranych
AGH, Kraków
laboratoriów, pokazy terenowej aparatury pomiarowej, pokazy i
warsztaty realizowane przez Koła Naukowe z WGGiOŚ
Zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Bielskiej Szkoły Przemysłowej Centrum Zrównoważonego
- zwiedzanie laboratorium, edukacja o odnawialnych źródłach
Rozwoju i Poszanowania
energii, prezentacja zasad działania i doświadczenia z
Energii WGGiOŚ AGH,
urządzeniami OŹE
Miękinia
Zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Zespołu Szkół MechanicznoCentrum Zrównoważonego
Elektrycznych w Żywcu - zwiedzanie laboratorium, edukacja o
Rozwoju i Poszanowania
odnawialnych źródłach energii, prezentacja zasad działania
Energii WGGiOŚ AGH,
urządzeń i doświadczenia z urządzeniami OŹE
Miękinia
Przedstawienie oferty kształcenia WGGiOŚ, prezentacja
ZSP nr 4 im. Ignacego
wybranych badań realizowanych na WGGiOŚ
Łukasiewicza, Krosno
Przedstawienie oferty kształcenia na WGGiOŚ, prezentacja
I Liceum Ogólnokształcące
wybranych badań realizowanych na WGGiOŚ
im. T. Kościuszki, Myślenice
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia
Liceum Ogólnokształcące nr
WGGiOŚ, prezentacja wybranych badań realizowanych na
1 im. Marii SkłodowskiejWGGiOŚ
Curie, Sucha Beskidzka
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
Technikum Kształtowania
prezentacja wybranych badań realizowanych na WGGiOŚ
Środowiska nr 24 w ZSZ
PGNiG, Kraków
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
Liceum Ogólnokształcące im.
prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
J. Kochanowskiego, Muszyna
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia
Zespół szkół Budowlano –
WGGiOŚ, prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
Drzewnych, Żywiec
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
Liceum Ogólnokształcące im.
prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
M. Skłodowskiej-Curie,
Skawina
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
Liceum Ogólnokształcące im.
prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
A. Grottgera, Grybów
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
Liceum Ogólnokształcące im.
prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
M. Konopnickiej, Nowy Sącz
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia,
VI Liceum Ogólnokształcące
prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
w Zespole Szkół nr 3 im. B.
Barbackiego, Nowy Sącz
Prezentacja o WGGiOŚ, przedstawienie oferty kształcenia
I Liceum Ogólnokształcące
WGGiOŚ, prezentacja badań realizowanych na WGGiOŚ
im. J. Długosza, Nowy Sącz
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data

13.04.2017

2627.05.2017

3.06.2017

21.04.2017

5-6.12.2016

19.12.2016

28.03.2017
06.04.2017
10.04.2017

12.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
25.04.2017
24.05.2017
01.06.2017
07.06.2017

CZĘŚĆ III: OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA
Tabela III.1 Ankiety dotyczące oceny prowadzącego zajęcia
Liczba wypełnionych ankiet studenckich dotyczących oceny prowadzącego

3610

Liczba osób prowadzących zajęcia ocenionych przez studentów w ankiecie

113

Liczba prowadzących, u których stwierdzono istotne nieprawidłowości
1
Opis stwierdzonych w wyniku analizy ankiet nieprawidłowości oraz podjęte przez władze wydziału
działania mające wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości:
W przypadku osoby, u której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wyjaśniania podczas zajęć
i konsultacji, niejasności zgłaszanych przez studentów oraz należytego przygotowania zajęć, przeprowadzono
rozmowę z zaleceniem pilnej poprawy tych aspektów i postanowiono o ponownej ankietyzacji w kolejnym
semestrze
Wpływ analizy ankiet na politykę kadrową wydziału i obsadę zajęć dydaktycznych:
1. Średnia ocena prowadzącego zajęcia przez studentów wyniosła 4,48 w skali 1-5. Zdecydowana większość,
tj. 90%, pracowników Wydziału z pierwszych sześciu aspektów ocenianych w ankiecie uzyskała ocenę
powyżej 4,0, wobec tego uznano, że brak istotnych zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia zajęć i nie
występują przesłanki do podjęcia ponadstandardowych działań w celu poprawy sposobu prowadzenia
zajęć na wydziale.
Wpływ analizy ankiet na politykę nagród wydziału:
1. Utrzymanie dotychczasowej polityki przyznawania nagród za działalność dydaktyczną.
Tabela III.2 Statystyka ankiet studenckich dotyczących oceny przedmiotu
Kierunek studiów

Poziom studiów

Liczba wypełnionych ankiet
studenckich dotyczących oceny
przedmiotu

I stopnia
II stopnia
21
I stopnia
GF
II stopnia
27
I stopnia
GiG
II stopnia
107
I stopnia
IS
II stopnia
7
I stopnia
IŚ
II stopnia
77
I stopnia
OŚ
II stopnia
30
I stopnia
TiR
II stopnia
Najważniejsze wnioski wypływające z analizy ankiet studenckich:
a) W przypadku niektórych przedmiotów występuje konflikt pomiędzy koniecznością ich zawarcia
w programach kształcenia na studiach o profilu ogóloakademickim, w ramach określonego kierunku
lub specjalności, a jego małą przydatnością praktyczną lub nawet jej brakiem w wąsko specjalistycznej
pracy zawodowej w branży związanej z danym kierunkiem studiów. Dotyczy to niektórych przedmiotów
przekazujących wiedzę o charakterze podstawowym i niektórych przedmiotów, których celem jest
zapewnienie absolwentowi umiejętności prowadzenia specjalistycznych badań naukowych.
b) W przypadku niektórych przedmiotów studenci wskazują na fakt, że zakres w rzeczywistości
zrealizowanych treści zajęć nie pokrywa całości zakładanych efektów kształcenia wpisanych w sylabusie
przedmiotu, a których realizacja przekracza ramy czasowe zajęć.
Najważniejsze działania podjęte przez wydział w wyniku analizy ankiet studenckich:
Ad a) Wydział jest świadom ważności wskazanego problemu i monitoruje go na bieżąco. Planuje się rozpoczęcie
procesu korekty programach studiów tych kierunków, których to dotyczy w największym stopniu, w celu
poprawy sytuacji.
Ad b) Zalecenie przekazane pracownikom odpowiedzialnym za dany przedmiot aby zaktualizowali zakres
modułowych efektów kształcenia do zakresu realnie możliwego do zrealizowania.
EŹE
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Tabela III.3 Statystyka ankiet słuchaczy studiów podyplomowych
Nazwa studiów
Liczba słuchaczy
w roku akademickim 2016/17 nie przeprowadzono
ankietyzacji słuchaczy studium podyplomowego
ponieważ obecną edycję uruchomiono w marcu 2017,
a zakończy się w lutym 2018

Liczba wypełnionych ankiet

Najważniejsze wnioski wypływające z analizy ankiet słuchaczy studiów podyplomowych:
brak danych
Najważniejsze działania podjęte przez wydział w wyniku analizy ankiet słuchaczy studiów
podyplomowych:
…
Tabela III.4 Hospitacje przeprowadzone przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Liczba hospitacji
Katedra
semestr zimowy
semestr letni
nie prowadzono hospitacji przez WZJK
razem
Najważniejsze wnioski wypływające z analizy wyników hospitacji:
brak danych
Najważniejsze działania podjęte przez wydział wskutek analizy wyników hospitacji:
…

ogółem

Tabela III.5 Ankiety absolwentów, o ile były prowadzone przez wydział
Kierunek studiów

Poziom studiów

Liczba wysłanych / zwróconych
ankiet

nie prowadzono własnych ankiet
absolwentów
Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych ankiet absolwentów:
brak danych
Najważniejsze działania podjęte przez wydział wynikające z analizy ankiet absolwentów:
…
Tabela III.6 Ankiety pracodawców, o ile były prowadzone przez wydział
Rodzaj / cel ankiety

Do kogo była skierowana

Liczba wysłanych / zwróconych
ankiet

nie prowadzono własnych ankiet
pracodawców
Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety:
brak danych
Najważniejsze działania podjęte przez wydział w wyniku przeprowadzonej ankiety:
…

Tabela III.7 Analiza raportów rocznych dotyczących wydziału przygotowanych przez Centrum Karier AGH
Kierunek studiów: GF
Wnioski wynikające z raportu:
Duży odsetek absolwentów nie wybrał by ponownie tego kierunku. Bardzo duży wpływ na opinię
absolwentów I stopnia o złym wyborze kierunku ma niespełniający oczekiwań program. Niezadowalająca
oferta rynku pracy jest przyczyną opinii o złym wyborze kierunku u dużego odsetka absolwentów I stopnia
i bardzo dużego odsetka absolwentów II stopnia studiów.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowa modyfikacja programu kształcenia na I stopniu studiów w celu zwiększenia stopnia zgodności
z oczekiwaniami studentów.
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Kierunek studiów: GiG
Wnioski wynikające z raportu:
Niezadowalająca oferta rynku pracy jest przyczyną opinii o złym wyborze kierunku u dużego odsetka
absolwentów I stopnia i bardzo dużego odsetka absolwentów II stopnia studiów. Częste opinie o zbyt dużym
nasyceniu programu przedmiotami, zajęciami i efektami kształcenia dot. podstaw teoretycznych
i przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, a za małą ilością zajęć przygotowujących
do wykonywania czysto praktycznych zadań związanych ze standardową pracą zawodową w specjalnościach
związanych z tym kierunkiem studiów i oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowe zwiększenie udziału przedmiotów i zajęć przygotowujących do wykonywania czysto praktycznych
zadań związanych ze standardową pracą zawodową i oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.
Kierunek studiów: IS
Wnioski wynikające z raportu:
Duży wpływ na opinię o złym wyborze kierunku studiów 1 i 2 stopnia ma niespełniający oczekiwań program.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowa modyfikacja programu kształcenia na 1 i 2 stopniu studiów w celu zwiększenia stopnia zgodności
z oczekiwaniami studentów.
Kierunek studiów: IŚ
Wnioski wynikające z raportu:
Bardzo duży odsetek absolwentów nie wybrał by ponownie tego kierunku. Bardzo duży wpływ na opinię
o złym wyborze kierunku studiów I i II stopnia ma niespełniający oczekiwań program. Niezadowalająca oferta
rynku pracy jest przyczyną opinii o złym wyborze kierunku u dużego odsetka absolwentów I stopnia i bardzo
dużego odsetka absolwentów II stopnia studiów. Częste opinie o zbyt dużym nasyceniu programu
przedmiotami, zajęciami i efektami kształcenia dot. podstaw teoretycznych i przygotowujących
do prowadzenia badań naukowych, a za małą ilością zajęć przygotowujących do wykonywania czysto
praktycznych zadań związanych ze standardową pracą zawodową w specjalnościach związanych
z tym kierunkiem studiów i oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowa modyfikacja programu kształcenia na I i II stopniu studiów w celu zwiększenia stopnia zgodności
z oczekiwaniami studentów. Stopniowe zwiększenie udziału przedmiotów i zajęć przygotowujących do
wykonywania czysto praktycznych zadań związanych ze standardową pracą zawodową i oczekiwanych przez
potencjalnych pracodawców.
Kierunek studiów: OŚ
Wnioski wynikające z raportu:
Duży odsetek absolwentów nie wybrał by ponownie tego kierunku. Duży wpływ na opinię o złym wyborze
kierunku ma niespełniający oczekiwań program. Niezadowalająca oferta rynku pracy jest przyczyną opinii o
złym wyborze kierunku u dużego odsetka absolwentów I stopnia i bardzo dużego odsetka absolwentów
II stopnia studiów. Częste opinie o zbyt dużym nasyceniu programu przedmiotami, zajęciami i efektami
kształcenia dot. podstaw teoretycznych i przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, a za małą
ilością zajęć przygotowujących do wykonywania praktycznych zadań wykonywanych w pracy zawodowej,
w specjalnościach związanych z tym kierunkiem studiów i oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowa modyfikacja programu kształcenia na I i II stopniu studiów w celu zwiększenia stopnia zgodności
z oczekiwaniami studentów. Stopniowe zwiększenie udziału przedmiotów i zajęć przygotowujących
do wykonywania czysto praktycznych zadań związanych ze standardową pracą zawodową i oczekiwanych
przez potencjalnych pracodawców.
Kierunek studiów: TiR
Wnioski wynikające z raportu:
Duży odsetek absolwentów nie wybrał by ponownie tego kierunku. Bardzo duży wpływ na opinię o złym
wyborze kierunku studiów I i II stopnia ma niespełniający oczekiwań program. Częste opinie o zbyt dużym
nasyceniu programu przedmiotami, zajęciami i efektami kształcenia dot. podstaw teoretycznych
i przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, a za małą ilością zajęć przygotowujących do
wykonywania czysto praktycznych zadań związanych ze standardową pracą zawodową w specjalnościach
związanych z tym kierunkiem studiów i oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.
Planowane oraz podjęte przez wydział działania:
Stopniowa modyfikacja programu kształcenia na I i II stopniu studiów w celu zwiększenia stopnia zgodności
z oczekiwaniami studentów.
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Tabela III.8 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami i
instytucjami
Jednostka – katedra
Opis współpracy
wiodąca i jej rola
Współpraca ze Słowacką Akademią Nauk (SAV), oddz. w Bańskiej Bystrzycy,
w zakresie badań naukowych studentów na terenie złóż rud w rejonie
Katedra Mineralogii, Petrografii Bańskiej Bystrzycy
Współpraca z Norweskim Instytutem Polarnym, Uniwersytetem w Uppsali
i Geochemii
(Szwecja) oraz Dartmouth University (USA) w zakresie realizacji wypraw
(katedra umożliwia studentom geologicznych na Spitsbergen – umożliwienie realizacji prac magisterskich
studentów WGGiOŚ
WGGiOŚ udział w badaniach
naukowych poprzez realizację
Współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym – Instytutem
oryginalnych tematycznie
Badawczym w Warszawie w zakresie badań geochronologii skał z Sudetów,
i atrakcyjnych lokalizacyjnie
Skandynawii i Spitsbergenu, wykorzystywanych do prac magisterskich.
prac magisterskich)
Współpraca z Centrum Edukacji Słowackiej Akademii Nauk w Bańskiej
Bystrzycy w zakresie kształcenia studentów WGGiOŚ (II stop. dotyczącego
praktycznych aplikacji nowoczesnych technik analitycznych w geologii.
Współpraca z National Energy Authority of Iceland, oraz Christian
Michelsen Research AS, Norwegia i Polit. Wrocławską - projekt EOGGeoHeatPol (um. z 07.07.2017. w ramach „Funduszy norweskich”)
Współpraca z Instytutem Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią PAN, Kraków, przedsiębiorstwem „Geotermia Poddębice” i gminą
Poddębice w zakresie realizacji projektu „Potencjał dla wykorzystania
energii geotermalnej w Polsce - miasto Poddębice” dofinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii’
Współpraca z Instytutem Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią PAN, Kraków, Politechniką Wrocławską, Christian Michelsen
Research AS, CMR (Norwegia), National Energy Authority (Islandia),
Katedra Surowców
European Geothermal Energy Council (EGEC) oraz miastami: Konstantynów
Energetycznych
Łódzki, Poddębice, Sochaczew, Lądek Zdrój, w zakresie realizacji projektu
„Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy
Katedra w zależności od typu
warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla
działania jest odpowiednio
wybranych obszarów w Polsce” dofinansowanego ze środków Mechanizmu
członkiem konsorcjum,
Finansowego EOG 2009–2014 w ramach Funduszu Współpracy
głównym wykonawcą zadań
Dwustronnej „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł
badawczych w ramach grantu,
energii’
stanowi zaplecze wiedzy
Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa i firmą PORT PC w zakresie
i doświadczenia będących
realizacji projektu „Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania
podstawą działań w ramach
oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w
współpracy lub głównym
Europie Środkowej - GeoPLASMA-CE – miasto Kraków”.
wykonawcą zadań w zleconych
Współpraca z International Renewable Energy Agency – katedra jest
przez przedsiębiorstwa pracach
członkiem Global Geothermal Aliance (GGA)
badawczo-rozwojowych)
Współpraca z PGNiG SA, ORLEN Upstream Sp. z o.o., Politechnika
Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie,
LOTOS Petrobaltic i Seismic Praga (Czechy) w ramach projektów programu
„BlueGas”
Współpraca z firmami Seismic Praga (Czechy), ELBIS, PEJ1W, Geofizyka
Toruń, Politechnika Gdańska w ramach projektu „Badania geofizyczne
głębokiego podłoża” (um. 04_ELB2_2017).
Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie organizacji
serii Międzynarodowych Konferencji „Odnawialne Źródła Energii - techniki,
technologie, innowacje”
Współpraca z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w zakresie
wykorzystania aparatury dostępnej w IFJ PAN do metodyce interpretacji
danych petrofizycznych opartej na wykorzystaniu obrazowania
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Katedra Hydrogeologii
i Geologii Inżynierskiej
(katedra stanowi zaplecze
wiedzy i doświadczenia
będących konieczną
podstawą działań w ramach
współpracy)

Katedra Geologii Złożowej
i Górniczej
(katedra jest głównym
wykonawcą zadań badawczych
w ramach zleconych przez
przedsiębiorstwa prac
badawczo-rozwojowych)

magnetycznego rezonansu jądrowego.
Współpraca z EGE University Izmir, Turcja, w ramach programu
bilateralnego „Pol-Tur” 2017-2021 w zakresie wymiany doświadczeń,
realizacji wspólnych publikacji, udziału pracowników katedry w warsztatach
geotermalnych
Współpraca z University of Southern Queensland (RPA), Bochum University
of Applied Science (RFN), Suleyman Demirel University (Turcja), w zakresie
przygotowania wniosku o grant w ramach programu TEAM Fundacji na
rzecz Nauki
Współpraca z wydziałami AGH: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;
Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Zarządzania; Fizyki i Informatyki Stosowanej;
Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Współpraca z Zakładami Górniczo-Hutniczymi Bolesław S.A., gminą
Bukowno oraz gminą Bolesław, umowa z dnia 8.06.2016r. kontynuowane
do 31.12.2016. w zakresie rozpoznania warunków hydrogeologicznych w
Gminach Bolesław i Bukowno, wspierania rozwoju naukowo-dydaktycznego
studentów AGH oraz uczniów z Gmin Bolesław i Bukowno
Udział w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
„Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” w 2017 r.
Współpraca z Gminą Miejską Sławków w zakresie rozpoznania warunków
hydrogeologicznych w gminie, wspierania rozwoju naukowo-dydaktycznego
studentów AGH oraz uczniów gminy
Współpraca z Gminą Limanowa w zakresie pracy badawczej dot.
rozpoznania tempa rozwoju osuwiska w Kłodnem
Współpraca z Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska w
zakresie organizacji Warsztatów Geologii Inżynierskiej 2017 r.
Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
(umowa z 30 czerwca 2017 r.) w zakresie wymiany poglądów i
doświadczeń.
Współpraca z Groundwater Protection and Restoration Group,
The Kroto Research Institute, University of Sheffield, Wielka Brytania, w
zakresie wymiany pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
KGHM Polska Miedź S.A. – wykonywanie prac badawczych i metodycznych
dla potrzeb ekonomicznego rozliczania produkcji górniczej oraz szacowania
zasobów rud miedzi
Pluto Investment AG - wykonywanie prac badawczo-rozwojowych dla
potrzeb szacowania zasobów złóż rud, np. z terenu Kosowa
Kukialka Consulting Ltd. - wykonanie prac badawczych dla potrzeb
szacowania zasobów złóż soli kamiennej i innych ewaporatów, np. z
Alberty, Kanada
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk - wykonywanie prac
badawczych i analiz chemicznych z wykorzystaniem wysokospecjalistycznej
aparatury badawczo-pomiarowej, np. mikrosondy elektronowej
PGE GiEK S.A. Oddz. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów - wykonywanie
prac badawczo-rozwojowych, m.in. w zakresie dla potrzeb szacowania
zawartości siarki w węglu w planowanym do eksploatacji rejonie złoża
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. - wykonywanie prac badawczorozwojowych, m.in. w zakresie badań mineralogicznych próbek odpadów z
procesu technologicznego
Kopalnia Melafiru Tłumaczów Regnars Sp. z o.o. - wykonywanie prac
badawczo-rozwojowych, m.in. w zakresie oceny nowych możliwości
surowcowego wykorzystania melafirów
Stellarium Sp. z o.o. - wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, m.in. w
zakresie opracowania technologii modyfikacji koncentratu glaukonitowego
za pomocą kompleksu krzemowo-potasowego
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Proxis Sp. z o.o. - wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, m.in. w
zakresie przygotowania kompleksowej i efektywnej kosztowo metodyki
prospekcji złóż surowców na potrzeby przemysłu metalurgicznego wraz z
zaprojektowaniem odpowiedniego modelu wydobycia tych surowców
Realizacja wraz z Memorial University, Kanada, badań naukowych w
ramach grantu NCN

Katedra Geoinformatyki
i Informatyki Stosowanej
(katedra jest głównym
wykonawcą zadań badawczych
w ramach grantu)
Katedra Geologii Ogólnej i
Geopark Kielce - współpraca obejmuje działalność naukową i dydaktyczną,
Geoturystyki
pomoc wzajemnej w podnoszeniu kwalifikacji pracowników obu stron,
(katedra stanowi zaplecze
współorganizowanie konferencji naukowych, seminariów, itp.,
wiedzy i doświadczenia
opracowywania i upowszechniania wyników wspólnie prowadzonych
będących konieczną podstawą
projektów, organizację na terenie Geoparku staży, wolontariatu, praktyk
działań w ramach współpracy)
studenckich (w tym zawodowych) i zajęć dydaktycznych.
Najważniejsze wnioski wynikające z opisanej wyżej współpracy:
Prowadzona współpraca korzystnie wpływa na podniesienie kwalifikacji pracowników wydziału, którzy są
w nią bezpośrednio zaangażowani, a pośrednio na polepszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez tych pracowników.
Współpraca uwzględnia udział studentów, a w wielu wypadkach jest wręcz na nich ukierunkowana,
np. poprzez możliwość realizacji oryginalnych tematycznie i ciekawych lokalizacyjnie prac dyplomowych,
co zwiększa atrakcyjność kształcenia.
Współpraca pozwoliła na zapoznanie się ze stosowanymi w jednostkach partnerskich dobrymi praktykami
i zapleczem badawczo-edukacyjnym, jak również porównania doświadczeń i transferu wiedzy w dziedzinach
związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na wydziale.
Realizowana współpraca umożliwiła rozwój i poszarzenie dotychczasowych kontaktów krajowych
i międzynarodowych, a także reklamę wydziału i AGH.
Celowym i korzystnym dla wydziału jest dalsze poszukiwanie nowych podmiotów do współpracy
w dotychczasowych i nowych obszarach zainteresowania.
Najważniejsze działania planowane lub podjęte przez wydział wynikające z analizy dotychczasowej
współpracy:
Kontynuacja współpracy na dotychczasowym poziomie z już zaangażowanymi partnerami i dążenie do jej
rozwinięcia na innych płaszczyznach.
Kontynuacja poszukiwań możliwości nawiązania nowych form i podmiotów do współpracy.
Kontynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie przygotowania wniosków o granty
badawcze i badawczo-rozwojowe.
Kontynuacja wymiany pracowników w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych.
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Tabela III.9 Wpływ interesariuszy zewnętrznych na modyfikacje programu kształcenia
Kierunek
Interesariusz
Rodzaj wpływu
studiów
Interesariuszy zewnętrznych nie wprowadzono bezpośrednio w proces
modyfikacji programów. Wydział jest świadom istotności tego aspektu
w rozwoju systemu jakości kształcenia i planuje włączenie w przyszłości
interesariuszy zewnętrznych w proces modyfikacji programów kształcenia

Tabela III.10 Wpływ interesariuszy wewnętrznych na: modyfikacje programu kształcenia, politykę kadrową
wydziału oraz na organizację studiów
Interesariusz
Kierunek studiów
wszystkie kierunki
studenci
(pracownicy/studenci)
Zgłaszane uwagi:
a) niewłaściwy zakres i/lub ilość oczekiwanych efektów kształcenia wpisanych w sylabusach niektórych
przedmiotów w odniesieniu do efektów osiąganych w rzeczywistości,
b) postulaty korekty form zajęć (zazwyczaj w ramach CA, CL, CP) w niektórych przedmiotach
c) niesatysfakcjonujący zasięg i szybkość Internetu bezprzewodowego w budynku wydziału
Podjęte działania:
a) przekazanie zalecenia prowadzącym dany przedmiot aby zaktualizowali sylabus przedmiotu do
rzeczywistego zakresu osiąganych efektów kształcenia
b) w miarę możliwości podjęta korekty form zajęć w programie studiów
c) częściowa poprawa zasięgu i szybkości Internetu bezprzewodowego w budynku wydziału
Interesariusz
Kierunek studiów
wszystkie kierunki
pracownicy
(pracownicy/studenci)
Zgłaszane uwagi:
tygodniowy plan zajęć dydaktycznych układany przez system „Unitime” losowo wprowadza zajęcia na studiach
stacjonarnych rozpoczynające się od godz. 7 a kończące się o godz. 21, z długimi przerwami w trakcie dnia
Podjęte działania:
wprowadzenie do systemu „Unitime” ograniczenia, aby zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych
rozpoczynały się od godz. 8 i kończyły nie później niż o godz. 20, przy równoczesnym umożliwieniu
pracownikom podania przedziału godzin preferowanych na prowadzenie zajęć

Tabela III.11 Najważniejsze zmiany związane z procesem kształcenia wprowadzone na wydziale nie ujęte we
wcześniejszych zestawieniach
Kierunek studiów:

EŹE, GF, GiG, IS, IŚ, OŚ, TiR

Opis oraz powód wprowadzonej zmiany:
 Uruchomiono planowanie harmonogramu obron prac dyplomowych na I stopniu studiów w celu
odpowiednio wczesnego zakończenia cyklu kształcenia i terminowego złożenia dokumentów niezbędnych
w procesie rekrutacji na II stopnień
 Uruchomiono planowanie harmonogramu obron prac dyplomowych na II stopniu studiów w celu ułatwienia
terminowego kończenia studiów II stopnia
 Na kierunku TiR zmieniono sposób przeprowadzenia ogólnego egzaminu kierunkowego na końcu I stopniu
studiów na formę testową w celu ujednolicenia zasad egzaminu dla wszystkich kierunków prowadzonych
na wydziale

22

CZĘŚĆ IV: ROZWÓJ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Tabela IV.1 Zmiany wewnętrznych przepisów z zakresu zarządzania kierunkiem studiów i programami
kształcenia
Kierunek studiów
Opis zmian i ich związek z efektami kształcenia, jeżeli występuje
(poziom studiów)
(data zatwierdzenia)
 Zmiana zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich
kierunków studiów inżynierskich (Uchwała RW nr 58 z 25.09.2017 r.)
 Zmiana zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia studiów
licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja (Uchwała nr 71 z 27.09.2016 r.)
 Ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2017/2018 (Uchwała RW nr 10 z 27.03.2017 r.)
 Zmiana programu studiów II stopnia dla kierunku IŚ; specjalność Odnawialne źródła
EŹE, GF, GiG, IS, IŚ, OŚ,
energii (Uchwała RW nr 9 z 23.01.2017 r.); wprowadzone zmiany nie wpływają
TiR (I)
na zmianę lub nieosiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia (EKK).
 Zmiana planów studiów na I i II stopniu kształcenia w związku z koniecznością
realizacji wymogów Uchwały nr 179/2016 Senatu AGH z 30.11.2016 r. w sprawie
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych AGH w zakresie
projektowania programów kształcenia dla studiów I i II oraz Uchwały nr 180/2016
Senatu AGH z 30.11.2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH;
wprowadzone Uchwałą Rady Wydziału nr 32 z 29.05.2017 zmiany nie wpływają
na zmianę lub nieosiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia (EKK).
 Zmiana zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych II stopnia
EŹE, GF, GiG, IS, IŚ, OŚ,
(Uchwała RW nr 2 z 23.01.2017 r.)
TiR (II)
 Określenie zasad uruchamiania specjalności na II stopniu kształcenia (2.02.2017 r.)

Tabela IV.2 Zmiany w zakresie stosowanych procedur i sposobów określania, weryfikacji i doskonalenia
zakładanych efektów kształcenia
Kierunek studiów
Opis dokonanych zmian (data zatwierdzenia)
(poziom studiów)
nie zmieniono dotychczasowych zasad

Tabela IV.3 Inne zrealizowane działania (zadania) z zakresu rozwoju wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia
Rodzaj działania / zadania
Powód lub cel działania / zadania
Data
Posiedzenie Rady Wydziału dotyczące
Przedstawienie aktualnego stanu systemu
27.09.2016.
jakości kształcenia
zapewnienia jakości kształcenia i jego ocena.
Wypracowanie i zatwierdzenie kierunków
zmian w systemie kształcenia dążących
do podniesienia jakości kształcenia
Spotkanie informacyjno-organizacyjne
opiekunów 1 roku poszczególnych
kierunków na studiach I stopnia
Spotkania informacyjno-organizacyjne
Prodziekana ds. Kształcenia z Samorządem
Studenckim w sprawie programów studiów,
oferowanych specjalności na II stopniu
kształcenia i zasad ich wyboru
Opracowanie i zatwierdzenie
znowelizowanego regulaminu przyznawania
na WGGiOŚ Rektorskich nagród

Zapoznanie studentów z zasadami procesu
studiów, funkcjonowania uczelni i wydziału

04.10.2016

Optymalizacja oferty dydaktycznej wydziału
pod kątem spełnienia oczekiwań studentów

Realizacja Zalecenia nr 3/2016 Uczelnianego
Zespołu ds. Jakości Kształcenia z 30.11.2016.
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23.01.2017

dydaktycznych
Przygotowanie przez koordynatorów
kierunków studiów w WZJK, zestawienia dla
poszczególnych kierunków i specjalności,
modułów przygotowujących
do prowadzenia badań naukowych (na
I stopniu studiów) i zapewniających udział
w badaniach (na II stopniu)

Zalecenie wprowadzenia uzupełnień i korekt
zapisów w sylabusach przedmiotów,
w zakresie najczęściej występujących
braków lub błędów, tj. braku jasnego
określenia warunków zaliczenia przedmiotu
(szczególnie warunków zaliczeń
poprawkowych, liczby terminów kolokwiów
i zasad poprawiania ocen negatywnych),
niezgodności opisu form zajęć z warunkami
zaliczenia przedmiotu i efektami kształcenia,
braku listy publikacji naukowych osób
odpowiedzialnych i prowadzących
przedmiot, potwierdzających ich
kompetencje.

Realizacja zapisów Uchwały nr 179/2016
Senatu AGH z 30.11.2016 r. w sprawie
wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych AGH w zakresie
projektowania programów kształcenia dla
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
realizacja zalecenia Prorektora ds. kształcenia
z 20.03.2017 (znak RK-n.42-10/17)
ws. dostosowania programów studiów
do wymagań prawnych
Realizacja zapisów Uchwały nr 179/2016
Senatu AGH z 30.11.2016 r. w sprawie
wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych AGH w zakresie
projektowania programów kształcenia
dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz zalecenie WZAD nr 1/2016

30.03.2017

12.12.2016

Tabela IV.4 Ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Analizowany obszar
Wyniki analizy, wnioski i zalecenia
Polityka zapewnienia jakości kształcenia na wydziale jest realizowana
strukturalnie poprzez funkcjonowanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia (WZJK) i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego (WZAD),
w których składzie oprócz przedstawicieli katedr znajdują się również
przedstawiciele studentów z kierunków studiów prowadzonych na wydziale,
przedstawiciel doktorantów i Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia.
Głównym procesem polityki zapewnienia jakości kształcenia jest
przekazywanie postulatów w jej zakresie przez zainteresowanych
pracowników wydziału i studentów bezpośrednio do ich przedstawicieli
w WZJK i WZAD lub za pośrednictwem kierowników katedr. WZJK, WZAD
i Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia realizują odpowiednie
zadania wynikające z Zarządzeń Rektora AGH.
Analiza wskazuje, że w celu poprawy skuteczności systemu zapewnienia
jakości kształcenia, wydział w ciągu najbliższych lat winien podjąć
Polityka dotycząca
następujące działania:
zapewnienia jakości
 stopniowa modyfikacja programów kształcenia w celu lepszego
dopasowania do praktycznych potrzeb i rozwiązywania zadań
charakterystycznych dla zawodów związanych z kierunkami studiów
prowadzonymi na wydziale,
 przegląd sylabusów przedmiotów realizowanych na I i II stopniu studiów
dla wszystkich kierunków i specjalności, szczególnie pod kątem
uwzględnienia w modułowych efektach kształcenia aktualnych potrzeb
i umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych,
 przygotowanie założeń dot. treści i zakresu procedur ujętych
w planowanej do opracowania Wydziałowej Księgi Jakości,
 przygotowanie założeń dot. zakresu i profilu zawodowoinstytucjonalnego, planowanej do powołania Rady Konsultacyjnej
Pracodawców przy WGGiOŚ, procedur jej aktywności i zasad transferu
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zaleceń Rady dotyczących pożądanych efektów kształcenia, do procesu
modyfikacji programów kształcenia na kierunkach oferowanych przez
wydział.
Wydział winien również utrzymywać na dotychczasowym poziomie
minimalne wymagania odnośnie poziomu wiedzy kandydatów na studia,
mimo przewidywanego spadku ich liczby w kolejnych latach, w celu
zachowania wysokiej jakości kształcenia.

Projektowanie i
zatwierdzanie programów
studiów

Kształcenie i ocena
zorientowane na studenta

Przyjęcia na studia, progresja,
uznawalność oraz wydawanie
dyplomów i świadectw

Wydział posiada skutecznie funkcjonujący proces tworzenia, nowelizacji
i zatwierdzania programów studiów. Proces polega na przekazywaniu
stosownych postulatów w tym zakresie przez zainteresowanych
pracowników wydziału i studentów bezpośrednio do ich przedstawicieli
w WZJK lub za pośrednictwem kierowników katedr do WZJK. Studenci mają
również możliwość przekazywania swoich postulatów poprzez komentarze
i opinie wyrażane w ankietach o prowadzonych przedmiotach
lub za pośrednictwem wydziałowego samorządu studentów, bezpośrednio
do WZJK, względnie za pośrednictwem Prodziekana ds. kształcenia.
WZJK uzgadnia szczegóły propozycji i kontroluje, czy postulowane
nowelizacje mieszczą się w ramach kierunkowymi efektów kształcenia (EKK)
zatwierdzonych przez Senat AGH. Dyskusja i zatwierdzenie propozycji zmian
w programach studiów przez Radę Wydziału są ostatnimi etapami procesu.
Niezależnym elementem procesu nowelizacji programów studiów jest
każdorazowe opiniowanie przez samorząd studentów na wydziale, korekt
programu studiów uprzednio uzgodnionych w ramach WZJK, zanim zostaną
przekazane do dyskusji i zatwierdzenia przez Radę Wydziału.
Wynikające z programów studiów kwalifikacje uzyskiwane przez studenta,
są określone w opisach poszczególnych kierunków studiów
i rozpowszechnione w internetowym systemie „Syllabus AGH”.
Analiza wskazuje, że wskazane procedury funkcjonują prawidłowo.
Wydział umożliwia prowadzenie kształcenia w sposób zachęcający
studentów do aktywności w procesie uczenia się. Pracownicy
odpowiedzialni za poszczególne moduły kształcenia mają możliwość
wprowadzenia, jako jednego z różnych elementów cząstkowych, oceniania
aktywności studentów w trakcie zajęć, wpływającego na ocenę zaliczenia
ćwiczeń i seminariów. W konsekwencji system oceniania studentów zawiera
elementy takiego podejścia. Studenci są poinformowani o tych elementach
poprzez odpowiednie wpisy w sylabusach przedmiotów opublikowanych
w internetowym systemie „Syllabus AGH”.
Procedury przyjęcia na studia są zgodne z przepisami uczelnianymi
(Uchwały Senatu AGH i zarządzenia Rektora AGH). Szczegółowe ustalenia
dotyczące wymagań w stosunku do kandydatów na studia określone są
w uchwałach Rady Wydziału - Uchwała RW nr 10 z 27.03.2017 r. w sprawie
wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc
na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018; Uchwała RW
z 27.03.2017 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim
2018/2019; Uchwała RW nr 12 z 27.03.2017 r. w sprawie opłat rocznych
za studia ponoszonych przez obcokrajowców podejmujących studia w AGH
na zasadach odpłatności lub podejmujących studia prowadzone w języku
obcym w AGH w roku akademickim 2017/2018; Uchwała RW nr 15
z 27.03.2017 r. w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/19 oraz limitu przyjęć.
Wskazane dokumenty są opublikowane na stronie internetowej wydziału
w zakładce „Rada Wydziału – Protokoły/Uchwały”.
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Kadra dydaktyczna

Zasoby edukacyjne i wsparcie
dla studentów

Zarządzanie informacją

Wydział, tak jak i pozostałe wydziały AGH, zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie
Wyższym, w celu rekrutacji kadry dydaktycznej o odpowiednich
kompetencjach stosuje procedurę otwartego konkursu. Elementami tej
procedury są: zamieszczony na stronie internetowej AGH komunikat
Rektora AGH o wakacie na konkretnym stanowisku. Komunikat zawiera
zestawienie wieloaspektowych wymagań jakie musi spełniać kandydat
i zestawienie dokumentów potwierdzających, że kandydat posiada
wymagane kompetencje i datę złożenia dokumentów. Komunikat
zamieszczony jest co najmniej na 2 miesiące przed datą zakończenia
rekrutacji. Oferty wszystkich kandydatów rozpatruje kilkuosobowa
wydziałowa komisja konkursowa, złożona wyłącznie z samodzielnych
pracowników naukowych – uznanych autorytetów w dyscyplinach
naukowych związanych z kierunkami kształcenia oferowanymi na wydziale.
Członkowie komisji są przedstawicielami różnych katedr wydziału
i wybierani są demokratycznie spośród członków Radu Wydziału.
Rozwój zawodowy kadry dydaktycznej jest możliwy poprzez aplikowanie
zainteresowanych pracowników o wyjazdy na staże, stypendia, kursy,
szkolenia, warsztaty itp., krajowe i zagraniczne, finansowane z różnych
źródeł, w tym przez wydział. Na czas nieobecności na uczelni, związanej
z pobytem na wskazanych formach podnoszenia kwalifikacji, pracownikowi
udzielany jest stosowny urlop.
Drugim elementem systemu zapewniającego wysoki poziom merytoryczny
kadry dydaktycznej wydziału jest Komisja ds. rotacji adiunktów. Członkowie
komisji powoływani są spośród pracowników wydziału posiadających tytuł
naukowy profesora (Uchwała RW nr 68 z 12.09.2016 r. w sprawie
powołania Wydziałowej Komisji ds. rotacji adiunktów; Uchwała RW nr 33
z 29.05.2017 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. rotacji adiunktów).
Trzecim elementem systemu są ankiety studenckie o prowadzących zajęcia.
Czwartym elementem systemu są wizytacje zajęć niesamodzielnych
pracowników naukowych, dokonywane przez członków WZJK
w towarzystwie doświadczonych pracowników dydaktycznych
poszczególnych katedr – specjalistów z dziedziny wizytowanej lub
pokrewnej. Wnioski z tych wizytacji omawiane są z kierownikami katedr
i wizytowanymi pracownikami.
Analiza wyników ocen okresowych pracowników wskazuje, że stosowana
procedura i zasady funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami.
Wydział zapewnia studentom wszystkich stopni i lat możliwość korzystania
z zasobów biblioteki wydziałowej, gdzie oprócz bogatego zbioru czasopism i
wydawnictw książkowych, związanych z dziedzinami wykładanymi
na wydziale, studenci mogą korzystać z bazy prac dyplomowych
inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Okresowo organizowane
są wystawy i kiermasze książek i podręczników. Niektóre z nich przekazuje
się studentom bezpłatnie.
Na internetowych stronach pracowników wydziału udostępniane
są materiały do zajęć, w tym szczególnie szablony projektów.
Wydział zapewnia gromadzenie koniecznych informacji poprzez:
internetowe systemy „Syllabus AGH” i „Wirtualna Uczelnia”, a także
archiwizację wyników ankiet studentów, pracowników, doktorantów,
dotyczących różnych aspektów oceny funkcjonowania systemu zapewnienia
jakości kształcenia, przez WZJK i Pełnomocnika Dziekana ds. jakości
kształcenia. Stosowne uchwały Rady Wydziału w zakresie realizacji różnego
typu zadań dotyczących kształcenia, archiwizowane są w Dziekanacie
Wydziału i na stronie internetowej wydziału.
Informacje te wykorzystywane są do zarządzania programami studiów,
a także w celu wieloaspektowej kontroli i oceny jakości kształcenia
na wydziale, w tym niniejszego raportu.
Analiza wskazuje, że stosowany sposób zarządzania informacją funkcjonuje
prawidłowo.
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Publikowanie informacji

Ciągłe monitorowanie i
okresowe przeglądy
programów

Cykliczność zewnętrznego
zapewnienia jakości

Za pośrednictwem internetowego systemu „Syllabus AGH” wydział
publikuje aktualizowane na bieżąco programy i plany studiów na kierunkach
oferowanych przez Wydział, na wszystkich poziomach kształcenia. Zasady
wydziałowej polityki zapewnienia jakości kształcenia i działania
podejmowane w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej
wydziału, w zakładce „Studia - Jakość kształcenia”. Znajduje się tam również
połączenie (link) do corocznie opracowywanego Raportu samooceny
z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Protokoły stosownych
posiedzeń i uchwał Rady Wydziału w zakresie realizacji zadań dotyczących
systemu jakości kształcenia opublikowane są na stronie internetowej
wydziału w zakładce „Rada Wydziału – Protokoły/Uchwały”.
Zasady ogólnouczelniane, akty prawne i wytyczne odnośnie polityki
zapewnienia jakości kształcenia oraz generalne działania w tym zakresie
publikowane są na stronie internetowej AGH w zakładce „Kształcenie –
Jakość kształcenia”, która jest na bieżąco aktualizowana.
WZJK w ramach zadań własnych, ciągle monitoruje na wszystkich
kierunkach studiów i corocznie (czasem nawet co pół roku) weryfikuje
programy kształcenia. Weryfikacja ma na celu zagwarantowanie,
że spełniane są cele i efekty wskazane w programach, przy równoczesnym
dopasowaniu do zmieniających się w czasie potrzeb studentów,
potencjalnych pracodawców i rynku pracy - o ile jest to równocześnie
w pełni możliwe, w ramach wymogów kształcenia na studiach o profilu
ogólnoakademickim. Propozycje korekt programów studiów są omawiane
i przedstawiane studentom poprzez ich przedstawicieli w WZJK,
a pracownikom wydziału za pośrednictwem członków WZJK delegowanych
z poszczególnych katedr. Korekty programów po zaopiniowaniu przez
samorząd studencki, dyskusji i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału,
są wprowadzane do internetowego systemu „Syllabus AGH” w celu
poinformowania interesariuszy wewnętrznych tj. studentów i pracowników.
Analiza wskazuje, że przyjęty tok postepowania funkcjonuje prawidłowo.
Wydział, podobnie jak pozostałe wydziały AGH, zgodnie z Ustawą
o Szkolnictwie Wyższym podlega cyklicznej zewnętrznej kontroli
zapewnienia jakości prowadzonych kierunków studiów, poprzez
konieczność uzyskania stosownej akredytacji przez Państwową Komisję
Akredytacyjną (PKA).

Inne (wpisać jakie)
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CZĘŚĆ V: STUDIA DOKTORANCKIE
Tabela V.1 Ogólne dane statystyczne
Liczba doktorantów

Dyscyplina studiów

Lata I_IV
9
80

Geofizyka
Geologia

Przedłużenia
11
20

Tabela V.2 Stypendia doktoranckie
Dyscyplina studiów
Geofizyka
Geologia

Liczba przyznanych
stypendiów

Wysokość (średnia)

9
62

1470
1470

Liczba godzin
obowiązkowej
dydaktyki (średnia)
84
84

Tabela V.3 Ogólna analiza ankiet doktoranckich, o ile były prowadzone przez wydział
Liczba ankiet wypełnionych przez doktorantów
0
Najważniejsze wnioski wypływające z ankiet doktorantów:
brak danych
Najważniejsze działania podjęte przez wydział w wyniku analizy ankiet:
…
Tabela V.4 Ocena procesu kształcenia
Oceniany obszar / Zbiorcza ocena i wnioski
Udział doktorantów w procesie kształtowania programu studiów:
Doktoranci wszystkich lat mają coroczny wpływ na kształt programu studiów poprzez wpływ na wybór zajęć
fakultatywnych (2 przedmioty rocznie).
Ocena programu szkolenia pedagogicznego:
Program szkolenia pedagogicznego ulega zmianie i od nowego roku akademickiego szkolenie będzie się
odbywało według nowego, niemal dwukrotnie powiększonego zakresu zajęć. W związku z tym ocena
dotychczasowego programu szkolenia pedagogicznego nie była przedmiotem ankietowania.
Ocena zgodności tematyki przedmiotów z dyscypliną studiów:
brak danych
Ocena pracowników prowadzących zajęcia dla studiów doktoranckich:
brak danych
Organizacja studiów doktoranckich:
brak danych
Obsługa administracyjna studiów doktoranckich:
brak danych
Dostęp do infrastruktury, pomieszczeń, sprzętu umożliwiającego prowadzenie własnej pracy badawczej:
brak danych
Tabela V.5 Zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących
Liczba godzin zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących
Dyscyplina studiów
z Polski
z zagranicy
Geologia, Geofizyka
0
30
Tabela V.6 Aktywność doktorantów w programach/projektach badawczych
Dyscyplina studiów
Liczba przyznanych grantów dziekańskich
Geofizyka
8
Geologia
24
Dyscyplina studiów
Geofizyka
Geologia

Liczba projektów / programów badawczych z udziałem doktorantów
krajowe
18
47

międzynarodowe
2
4
28

Dyscyplina studiów
Geofizyka
Geologia

krajowe
2
4

Staże i inne formy rozwoju
międzynarodowe
1
7

Tabela V.7 Wyróżnienia i nagrody
Rodzaj nagrody lub wyróżnienia
Stypendium projakościowe
Wyróżnienie na międzynarodowej konferencji Herl’any 2017 za najlepszy referat
th
Wyróżnienie na 17 International Multidisciplinary Scientific Geoconference
SGEM 2017 za najlepszą prezentację

29

Liczba nagród/wyróżnień
1
1
1

PODSUMOWANIE RAPORTU ROCZNEGO ORAZ WNIOSKI
System zapewnienia jakości kształcenia na wydziale we wszystkich aspektach zawartych w Raporcie
jest realizowany zgodnie ze stosownymi wytycznymi, zarządzeniami Rektora AGH i Uchwałami Senatu
AGH i Rady Wydziału. W celu zapewnienia właściwej jakości kształcenia, wydział kontroluje,
weryfikuje i modyfikuje system zapewnienia jakości. Przykładem może być fakt, że kierunek
„Ekologiczne Źródła Energii” uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” i „Laur Innowacji”
przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, za wdrożenie nowatorskich i
unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materiałowej i technologii wspierających proces dydaktyczny.
Wydział dysponuje szeroką ofertą kształcenia prowadząc siedem kierunków i kilkanaście specjalności
oraz studia doktoranckie w zakresie dwóch dyscyplin. Dotychczasowa duża liczba studentów
skutkowała przeciążeniem pracą dydaktyczną niektórych pracowników, co mogło wpłynąć
na nieznacznie obniżeniem jakości kształcenia w zakresie części przedmiotów. Profil kształcenia
na wydziale ukierunkowany jest na stosowane nauki o Ziemi. Na większości kierunków studiów
w opiniach studentów i absolwentów powtarza się postulat zwiększenia liczby praktycznych zajęć
zawodowych, w miejsce modułów o charakterze podstawowym czy teoretycznym, dających jednak
przygotowanie merytoryczne do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi.
Obowiązek zamieszczania w programach kształcenia przedmiotów tego typu jest jednak wymogiem
kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Wskazany czynnik i trudności w znalezieniu zatrudnienia
w swojej specjalności zawodowej na zapełnionym rynku pracy związanym z takimi kierunkami, jak
Geofizyka, Inżynieria Środowiska czy Ochrona Środowiska, wpływają na rosnąca kontestację wyboru
tych kierunków przez część absolwentów. W konsekwencji konieczna jest stopniowa korekta
programów studiów dążąca do zwiększenia udziału modułów dających praktyczne umiejętności
zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań formalnych dla profilu ogólnoakademickiego.
Do niedomagań systemu zapewnienia jakości kształcenia zaliczają się niektóre aspekty
administracyjnego wsparcia kształcenia, co związane było z nadal dużą łączną liczbą studentów
w roku 2016/17. Na niskim poziomie jest odsetek dyplomowych prac magisterskich rejestrowanych
w terminie - na wszystkich kierunkach studiów średnio tylko 40 %.
Aspekty pozytywnie świadczące o systemie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale to duża
aktywność studenckich kół naukowych o szerokim spektrum zainteresowań badawczych
i aplikacyjnych – wysoki poziom naukowy prac realizowanych w ramach kół potwierdzają liczne
wyróżnienia. Wydział bardzo szeroko współpracuje z ośrodkami naukowymi i otoczeniem
gospodarczym w kraju i za granicą, a także wspiera aktywność studentów w zakresie wymiany
międzynarodowej, głównie w ramach programu Erasmus+. W ramach studiów doktoranckich prace
naukowe realizuje duża liczba doktorantów, wspieranych przez Wydział indywidualnymi grantami
badawczymi i poprzez uczestnictwo w projektach badawczych, stażach i innych formach rozwoju
realizowanych w kraju i zagranicą. Przeprowadzone wśród 3610 studentów badania ankietowe 113
pracowników wykazały, że średnia ocena pierwszych sześciu aspektów ocenianych w ankiecie wynosi
4,48, z czego 90% pracowników otrzymało ocenę wyższą niż 4,0.
Główne zamierzenia na przyszłość to zwiększanie udziału studentów i wprowadzenie interesariuszy
zewnętrznych do procesu korekty programów studiów i programów przedmiotów, pod kątem
dostosowania ich do zmieniających się wymagań rynku pracy oraz rozpoczęcie prac nad
opracowaniem Wydziałowej Księgi Jakości.
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