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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-O-NM-4 jest poprawa jakości stron internetowych, ujednolicenia oraz weryfikacja zawartych 

informacji na wszystkich stronach jednostek Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

2. ADRESAT  

Procedura skierowana jest do wszystkich jednostek Wydziału Nauk Medycznych. 

3. WERYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU PRZEDMIOTU 

Weryfikacja zawartości następujących treści: 

1) Informacje dotyczące poprawnego ubioru na wszystkich formach zajęć z danego przedmiotu. 

2) Informacja dotycząca właściwego zachowania studentów na wszystkich formach zajęć z danego 

przedmiotu. 

3) Informacja dotycząca sposobu realizacji poszczególnych form zajęć z danego przedmiotu. 

4) Informacja i procedura postępowania w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na 

zajęciach oraz sposób ich odrobienia. 

5) Informacja i procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na 

zajęciach. 

6) Informacja o wymaganym przygotowaniu merytorycznym studenta do zajęć oraz  

o sposobie weryfikacji wiedzy przez osoby prowadzące zajęcia. 

7) Informacja o ilości, zakresie materiału oraz formie kolokwiów wraz z obowiązującą skalą ocen. 

8) Informacja określająca zakazane formy zachowania studentów podczas egzaminów, zaliczeń lub 

kolokwiów. 

9) W przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem informacja o zasadach dopuszczenia do 

egzaminu, formie egzaminu, zakresie materiału oraz obowiązująca skala ocen. 

10) Informacja o sposobie i warunkach zaliczenia semestru z wyszczególnieniem rodzaju zaliczenia na 

poszczególnych formach zajęć. 

11) Informacja o obowiązujących w jednostce przepisach BHP. 

12) Informacja dotycząca osoby odpowiedzialnej za rozstrzyganie kwestii nie ujętych  

w Regulaminie przedmiotu 

4. WERYFIKACJA TREŚCI SYLABUSA PRZEDMIOTU POD WZGLĘDEM 

1) Nazwy przedmiotu  

2) Nazwy przedmiotu w języku angielskim 

3) Liczby punktów ECTS 

4) Cyklu dydaktycznego 

5) Treści merytorycznych Wykładów/Seminariów/Ćwiczeń 

6) Form i warunków zaliczenia 

7) Stosowanych metod dydaktycznych 



8) Opisu celu kształcenia 

9) Opisu efektów kształcenia przedmiotu w odniesieniu do obszarowych i kierunkowych efektów 

kształcenia 

10) Poprawności symboli efektów kształcenia 

11) Przedmiotów wprowadzających (sekwencyjność) 

12) Wymagań wstępnych 

13) Nazwy jednostki realizującej przedmiot oraz danych kontaktowych 

14) Aktualizacji literatury 

15) Konsultacji 

16) Stosowania szablonu zgodnego z wytycznymi uczelni. 

 

5. ANALIZA ZGODNOŚCI STRON INTERNETOWYCH Z ZATWIERDZONYM SZABLONEM  

Zgodnie z wytycznymi Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK) każda ze stron internetowych 

Katedr Wydziału Nauk Medycznych (WNM) ma być spójna z systemem identyfikacji wizualnej wydziału. Zastosowano 

jeden szablon graficzny z identycznym układem każdej strony Katedry, co ma na celu ułatwienie nawigacji dla 

użytkownika. Każda z Katedr musi posiadać stronę  

w języku polskim oraz języku angielskim. Szablon stron internetowych został zaproponowany przez Zespół 

Redakcyjny Strony Internetowej WNM. 

Zatwierdzony szablon strony internetowej ma zawierać:  

1. KATEDRA 
1.1 PRACOWNICY 

1.2 HISTORIA 

1.3 PROGRAMY BADAWCZE 

1.4 DYDAKTYKA 

1.5 AKTUALNOŚCI 

1.6 KONTAKT 

 

2. KIERUNKI STUDIÓW 
2.1 LEKARSKI 

2.1.1 ROK STUDIÓW 

2.1.1.1 REGULAMIN ZAJĘĆ 

2.1.1.2 HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

2.1.1.3 TEMATYKA ZAJĘĆ 

2.1.1.4 SYLLABUS 

2.1.1.5 LITERATURA 

2.2 PIELĘGNIARSTWO 

2.2.1 ROK STUDIÓW 

2.2.1.1 REGULAMIN ZAJĘĆ 

2.2.1.2 HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

2.2.1.3 TEMATYKA ZAJĘĆ 

2.2.1.4 SYLLABUS 

2.2.1.5 LITERATURA 

2.3 RATOWNICTWO MEDYCZNE 

2.3.1 ROK STUDIÓW 

2.3.1.1 REGULAMIN ZAJĘĆ 

2.3.1.2 HARMONOGRAM ZAJĘĆ 



2.3.1.3 TEMATYKA ZAJĘĆ 

2.3.1.4 SYLLABUS 

2.3.1.5 LITERATURA 

2.4 DIETETYKA 

2.4.1 ROK STUDIÓW 

2.4.1.1 REGULAMIN ZAJĘĆ 

2.4.1.2 HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

2.4.1.3 TEMATYKA ZAJĘĆ 

2.4.1.4 SYLLABUS 

2.4.1.5 LITERATURA 

 

6. ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH I TABLICACH INFORMACYJNYCH 

KATEDR 

1) Strony internetowe WNM mają charakter interaktywny, dlatego należy zapewnić bieżącą 

aktualizacje zawartych treści, informacji oraz ogłoszeń,  

2) WZZJK sprawdza zawartość stron internetowych wydziału, pod względem treści informacji 

zamieszczonych w obowiązkowych dokumentach: 

a.  sylabus,  

b. regulamin zajęć,  

c. harmonogram zajęć,  

d. literatura,  

e. konsultacje,  

 

3) Zgodnie z miesięczną analizą weryfikacji trybu i zasad realizacji przedmiotu, dostępności informacji w 

jednostkach dydaktycznych na stronach internetowych i na tablicach informacyjnych katedr, WZZJK 

może wprowadzić procesy naprawcze, zmierzające do uzupełnienia, aktualizacji, usunięcia błędów. 

Lista rekomendacji WZZJK przekazywana jest do Kierowników Katedr oraz osób odpowiedzialnych za 

zawartość treści w jednostkach dydaktycznych. 

4) Weryfikacji trybu i zasad realizacji przedmiotu, dostępności informacji w jednostkach dydaktycznych 

na stronach internetowych i na tablicach informacyjnych katedr, odbywa się co miesiąc. Wyznaczony 

przez WZZJK pracownik sprawdza czy dana jednostka dydaktyczna  zastosowała się do przekazanych 

rekomendacji. 

5) W celu dodatkowego ulepszenia stron internetowych istnieje możliwość przekazania wszelkich uwag 

dotyczących danej strony internetowej na adres e-mailowy podany na każdej ze stron. Uwagi są 

przekazywane podczas spotkań Zespołu Redakcyjnego Stron Internetowych.  

 

7. ZAŁĄCZNIKI 

Karta samooceny jednostki dydaktycznej dotycząca trybu i zasad realizacji przedmiotu, dostępności informacji w 

jednostkach dydaktycznych na stronach internetowych i na tablicach informacyjnych  

 

8. TABELA ZMIAN DOKONANYCH W PROCEDURZE  
(dokumentacja procesów naprawczych): 
 

Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy 
zapis 

Nowy zapis Data zmiany Przyczyna 
zmiany 

1.      

  


