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UCHWAŁA NR 25 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych  
na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza 

Na podstawie § 2, 6 i 7 uchwały nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z 
dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania 
praktyk zawodowych (DURK z 2020 r. poz. 12) Rada Dydaktyczna dla kierunków 
studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia postanawia, co 
następuje: 

§ 1 
1. Formułuje się zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach 

drugiego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza.   
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej:  
E. Durska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do uchwały nr 25 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, 

geologia stosowana i geologia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania 
jakości praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza 

 
ZASADY MONITOROWANIA JAKOŚCI PRAKTYK ZAWODOWYCH  
NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU GEOLOGIA 

POSZUKIWAWCZA   

§ 1 
Jakość praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia 

poszukiwawcza jest monitorowana.  
§ 2 

1. Prodziekan ds. studenckich wyznacza opiekuna praktyk zawodowych dla 
kierunku studiów geologia poszukiwawcza, spośród nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia na tym kierunku studiów. 

2. Do obowiązków opiekuna praktyk zawodowych będzie należało:  
1) nadzorowanie sylabusów praktyk zawodowych; 
2) zapewnienie studentom dostępu do ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu praktyk 
zawodowych; 
3) opiniowanie przebiegu praktyk zawodowych; 
4) zbieranie opinii podmiotów, w których odbywają się praktyki zawodowe. 

§ 3 
1. Opiekun praktyk zawodowych przygotowuje raport bilansujący, który dotyczy 

monitorowania jakości praktyk zawodowych odbytych w danym roku akademickim na 
kierunku studiów geologia poszukiwawcza. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, przygotowywany jest na podstawie: 
1) przeglądu sylabusów praktyk zawodowych; 
2) przeglądu studenckich ankiet ewaluacyjnych; 
3) opinii opiekuna praktyk zawodowych o przebiegu praktyk zawodowych; 
4) opinii podmiotów, w których odbywają się praktyki zawodowe dla kierunku studiów 
geologia poszukiwawcza. 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1 i 2, za poprzedni rok akademicki 
przedstawiany jest na listopadowym posiedzeniu rady dydaktycznej. 
 

 


