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na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie 

 
 
Cel i przedmiot procedury: 

Celem i przedmiotem procedury jest upowszechnianie informacji związanych z procesem 

kształcenia oraz funkcjonowaniem Wydziału i Uniwersytetu, istotnych dla kandydatów  

na studia, studentów, pracowników oraz absolwentów. Szczególną uwagę przywiązano  

do informacji dotyczących spraw socjalno-bytowych, procesu dydaktycznego, działalności 

kulturalnej, społecznej i wypoczynkowej, uregulowań prawnych itp. System służy doskonaleniu 

procesu kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Oprócz realizacji celów 

dydaktycznych system zapewnia studentom wsparcie organizacyjne i usprawnienie 

komunikacji studentów z jednostkami organizacyjnymi, administracyjnymi, nauczycielami 

akademickimi oraz komunikacji studentów między sobą. 

 

Odpowiedzialność:  

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Pracownicy dziekanatu odpowiedzialni za obsługę studentów 

Pracownik administracji ds. informacji i promocji 

Kierownicy katedr 

Opiekunowie lat 

Nauczyciele akademiccy 

 

 System upowszechniania informacji dotyczących kandydatów na studia 

1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), wszyscy pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeszli 

szkolenie w zakresie obowiązywania w/w przepisów. Szczegółowe informacje dotyczące 

programów kształcenia poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia i ich specjalności 
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realizowanych przez Wydział Biologii i Biotechnologii publikowane są na stronie 

internetowej Wydziału. 

2. Szczegółowe warunki i kalendarz procesu rekrutacyjnego zostały przyjęte w uchwale 

rekrutacyjnej (Uchwała nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. – proces rekrutacji na rok akademicki 2020/2021). 

3. Informacje dotyczące rekrutacji, zasad rekrutacji oraz postepowania rekrutacyjnego 

zamieszczane są w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) oraz na stronie 

internetowej Wydziału  (Procedura: Rekrutacja na studia). 

4. Szczegółowe informacje o kierunkach studiów, specjalnościach i punktach ECTS 

zamieszczone są w informatorach publikowanych na stronie internetowej Wydziału. 

5. Sylabusy poszczególnych przedmiotów umieszczone są w systemie USOS. 

6. Wydział przeprowadza stałe i cykliczne przedsięwzięcia promocyjne skierowane  

do kandydatów na studia, w tym: 

 organizuje spotkania z kandydatami w formie „Drzwi Otwartych”, Nocy Biologów, 

Międzynarodowego Dnia Roślin, itd. 

 publikuje broszury informacyjne, 

 organizuje spotkania z kandydatami w ramach umów o współpracy ze Szkołami 

Partnerskimi, 

 prowadzi zajęcia dla uczniów Szkół Partnerskich i innych, 

 pozyskuje finansowanie na działania promocyjne z różnych źródeł (Kapitał Ludzki – 

Objazdowy Festiwal Nauki; Erasmus +), 

 koordynuje na etapie okręgowym przebieg Olimpiady Biologicznej dla uczniów 

liceów 

 organizuje Konkurs Biochemiczny o zasięgu ogólnopolskim, 

 organizuje „Biologiczne Last Minute – czyli powtórka przed maturą”. 

7. Inne dodatkowe informacje dla kandydatów na studia zawierają broszury informacyjne 

publikowane przez Centrum Promocji UMCS oraz Wydział Biologii i Biotechnologii. 

8. Informacje o bieżącej działalności Wydziału są publikowane na stronie internetowej oraz 

na Facebooku.  

9. W godzinach pracy dziekanatu pracownicy odpowiedzialni za obsługę studentów udzielają 

wszelkich informacji telefonicznie lub osobiście na miejscu. 

 

System upowszechniania informacji dla studentów 

1. Strona internetowa Wydziału (zakładki „Student” oraz „Kandydat)” umożliwia studentom  

i kandydatom dostęp do bieżących informacji. Zawiera ona m.in. programy i regulamin 

studiów, plany zajęć dydaktycznych, podziały na grupy, procedury związane z przebiegiem 

studiów, zapisami na specjalności, praktyki zawodowe, nauczycielskie i zajęcia 

fakultatywne. 

2. Na stronie internetowej Wydziału znajdują się wszystkie niezbędne wzory dokumentów  

i formularzy związanych z procesem kształcenia w edytowalnej wersji elektronicznej. 
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Studenci znajdą tam również wszystkie niezbędne informacje dotyczące opiekunów lat, 

systemu wsparcia, pomocy materialnej i stypendiów oraz wymiany krajowej  

i międzynarodowej.  

3. W zakładce „Organizacje studenckie” znajdują się informacje dotyczące działającej na 

Wydziale Rady Samorządu Studentów oraz kół naukowych wraz z aktualnymi danymi 

kontaktowymi do zarządu organizacji. Ponadto, koła naukowe posiadają swoje strony 

internetowe i komunikują się z wykorzystaniem kanałów internetowych (Facebook, itp.). 

4. Wiadomości dotyczące realizacji procesu kształcenia znajdują się także na tablicach 

ogłoszeń oraz stronie internetowej Wydziału. 

5. Informacje na temat uzyskanych ocen studentów – wyników przeprowadzonych 

egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) umieszczone są w systemie USOS. 

6. W systemie USOS dostępne są aktualne sylabusy wszystkich prowadzonych zajęć 

dydaktycznych.  

7. Dodatkowym narzędziem komunikacji ze studentami jest Wirtualny Kampus 

(https://kampus.umcs.pl/). 

8. Każdy nauczyciel akademicki ma swój profil na stronie internetowej UMCS 

(https://www.umcs.pl/pl/address-book,1.html). Do obowiązków pracownika należy 

zamieszczanie tam aktualnych informacji o dorobku naukowym, publikacjach naukowych, 

terminach konsultacji dydaktycznych oraz sposobach kontaktu z nauczycielem (adres  

e-mail, telefon kontaktowy). 

 

System upowszechniania informacji dla pracowników 

1. Na stronie internetowej Wydziału znajdują się: aktualności, skład Rady Instytutu Nauk 

Biologicznych, Kolegium Dziekańskiego, zespołów odpowiedzialnych za jakość kształcenia: 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowych Zespołów Programowych, 

terminy posiedzeń ww. gremiów; informacje o działalności badawczej, usługach 

oferowanych przez Wydział, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, funduszach 

europejskich, projektach, grantach oraz uzyskanych patentach. 

2. Informacje dotyczące bieżących spraw pracowniczych zamieszczane są na stronie głównej 

uczelni w zakładce „Pracownik”. W zakładce tej umieszczane są informacje dotyczące 

spraw socjalno-bytowych, bazy teleadresowej pracowników, regulaminów i formularzy 

dokumentów, druków, itp. oraz link do systemu samoobsługi pracowniczej. 

3. Pracownicy posiadający konta poczty elektronicznej na serwerze uczelni regularnie 

otrzymują informacje związane z funkcjonowaniem  Uniwersytetu i Wydziału. 

4. Upowszechnianie bieżących informacji obejmuje także wyznaczone miejsca – tablice 

ogłoszeń poszczególnych jednostek. 

5. Aktualne informacje na temat możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz 

przedsięwzięciach realizowanych w katedrach znajdują się na stronie internetowej 

Wydziału/Instytutu. 

https://kampus.umcs.pl/
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6. Informacje o aktualnych wydarzeniach na Wydziale Biologii i Biotechnologii są 

zamieszczane na koncie Wydziału na Facebooku oraz na stronie Wydziału w zakładce 

„Aktualności”. 

7. Informacja o trybie analizowania wyników ankiet i badania opinii studentów o jakości 

procesu kształcenia na Wydziale zostały opisane w procedurze: „Badania 

ankietowe/badania opinii studentów”.  

 

Uzyskiwanie informacji od/na temat pracodawców/praktykodawców 

1. Co roku opiekunowie praktyk zawodowych i nauczycielskich są zobowiązani  

do przygotowania raportów dotyczących osiąganych efektów uczenia się podczas  

ww. praktyk, na podstawie informacji zwrotnych uzyskiwanych od pracodawców. Raporty 

przekazywane są Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia, który je analizuje,  

a następnie opracowuje wnioski do przedstawienia podczas posiedzeń Kolegium 

Dziekańskiego.  

2. Po zakończonych praktykach zawodowych i nauczycielskich opiekunowie praktyk analizują 

również opinie studentów na temat praktykodawców w celu zapewnienia najwyższego 

poziomu praktyk i realizacji założonych efektów uczenia się, zgodnie z programem studiów. 

 


