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1. Konferencje
W dniu 12.03.2013 w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez 
Fundację  Rozwoju  Edukacji  i  Szkolnictwa  Wyższego,  pn.  „Zasady  i  kryteria 
akredytacji  uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”,  można 
jeszcze zgłaszać swój udział w konferencji. Konferencja jest odpłatna.

2. Walidacja 
Profesor dr hab. Ewa Chmielecka poinformowała, że w marcu 2013 r. ukażą się 
podręczniki  na  temat  procesu  walidacji  opracowane  przez  Instytut  Badań 
Edukacyjnych. Od tego miesiąca rozpoczną się również seminaria na ten temat, 
będą one organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. 

3. USOS
W styczniu (2013 r.)  odbędzie się wspólne posiedzenie  Senackiej  Komisji  ds. 
Dydaktyki  i  Jakości  Kształcenia  oraz  Uczelnianego  Zespołu  ds.  Jakości 
Kształcenia, na którym poruszane będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
USOS w UKW. Proszę o zgłaszanie swoich uwag i propozycji (pisemnych) do 
przedstawicieli  podstawowych  jednostek  organizacyjnych  Uniwersytetu  w 
Uczelnianym  Zespole  ds.  Jakości  Kształcenia.  Jednostki  Międzywydziałowe 
proszone są o zgłaszanie uwaga i propozycji do Biura ds. Jakości Kształcenia do 
końca grudnia 2012 roku.
         4. Udział w badaniach „Umiejętności i kompetencje w 

           zakresie przedsiębiorczości”
W styczniu 2013 r. UKW przystąpił do udziału w badaniach przeprowadzanych 
przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego,  Organizację  Współpracy 
Gospodarczej  i  Rozwoju  pn.  „Umiejętności  i  kompetencje  w  zakresie 
przedsiębiorczości”. Bliższe informacje wkrótce. 

       5. Skład Komisji
W listopadzie Komisje ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia rozszerzyły swój 
skład o przedstawicieli studentów na:
- Wydziale Nauk Przyrodniczych o Agnieszkę Perzyńską, Jakuba Kujawę
- Wydziale  Kultury Fizycznej,  Zdrowia i  Turystyki  o Radosława Piereckiego, 
Macieja Tonder

      6. Dyskusja nad propozycją schematu i opisu 
          Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia UKW

-W dniach 21 i 22.11.2012 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia odbył dwa 
posiedzenia poświęcone projektowi zmian w schemacie i opisie w Wewnętrznym 
Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW
-W dniu 23.11.2012 Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 
naniosła uwagi do propozycji zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia 

2



Jakości Kształcenia UKW i skierowała projekt do ponownego rozpatrzenia przez 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

W  związku  z  trwającą  dyskusją  nad  Wewnętrznym  Systemem  Zapewniania 
Jakości Kształcenia UKW  proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag (pisemnych) 
do dnia 10 grudnia 2012 roku do: 
-  przedstawicieli  podstawowych  jednostek  organizacyjnych  Uniwersytetu  w 
Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
- jednostki międzywydziałowe proszone są o zgłaszanie uwaga i propozycji do 
Biura ds. Jakości Kształcenia

     
Aktualny projekt schematu i opisu Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Poniżej  prezentujemy  schemat  i  opis  Wewnętrznego  Systemu  Zapewniania 
Jakości Kształcenia UKW, który powstał w wyniku konsultacji z podstawowymi 
jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, jednostkami międzywydziałowymi, 
Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, Senacką Komisją ds. Dydaktyki 
i Jakości Kształcenia
Schemat

REKTOR

PROREKTOR
ds. Dydaktycznych i 
Jakości Kształcenia

SENAT

SENACKA
Komisja ds. 

Dydaktyki i Jakości 
Kształcenia

PRODZIEKAN/Z-ca Kierownika
ds. Dydaktyki i Jakości K.

Uczelniany Zespół 
ds. Jakości 
Kształcenia BIURO

ds. Jakości 
Kształcenia

KOMISJE
ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia
Podstawowej Jednostki 
Organizacyjnej Uczelni

PEŁNOMOCNIK 
REKTORA ds. 

Jakości 
Kształcenia

DZIEKAN/
Kierownik

Zadaniowe Zespoły ds. Jakości 
Kształcenia 

Rady 
Programowe

Zadaniowe Zespoły 
ds. Jakości 
Kształcenia Rady 

Instytutu

RADA Podstawowej 
Jednostki 

Organizacyjnej 
Uczelni

Dyrektor Instytutu

Z-ca dyrektora 
Instytutu

3



Opis

Rektor
- powołuje komisje, zespoły, pełnomocników na poziomie ogólnouczelnianym;
- wydaje zarządzenia dotyczące zapewniania jakości kształcenia.

Senat
- uchwala ogólnouczelniane procedury zapewniania jakości kształcenia; 
- uchwala wnioski w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
- ocenia działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; 
- ocenia działalność Prorektora ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia w sprawie nadzoru nad 
wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia; 
- zatwierdza roczne sprawozdania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
- uchwala program naprawczy w zakresie zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia
sprawuje nadzór nad wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
- formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące doskonalenia Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie;
- opracowuje plan działań naprawczych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia;
- upowszechnia dobre praktyki dotyczące zapewniania jakości kształcenia;
- opiniuje ogólnouczelniane procedur zapewniania jakości kształcenia.

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
- organizuje i koordynuje działania podejmowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości 
Kształcenia zmierzające do zapewniania oraz doskonalenia jakości kształcenia w 
Uniwersytecie we współpracy z władzami Uczelni, władzami podstawowych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu, jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania 
dydaktyczne i interesariuszami zewnętrznymi
- współpracuje z Pełnomocnikami Rektora ds.: Studenckich, Osób Niepełnosprawnych i 
Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus w zakresie doskonalenia jakości kształcenia 
w Uniwersytecie;
- inicjuje i kieruje pracami mającymi na celu tworzenie narzędzi monitorowania i 
doskonalenia zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w zakresie: organizacji 
kształcenia, programu kształcenia, nauczania, oceniania, środowiska kształcenia;
- przedstawia projekty działań projakościowych Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości 
Kształcenia;
- inicjuje samooceny procesu kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
realizujących zadania dydaktyczne w zakresie elementów Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia w UKW;
- monitoruje efekty procesu ewaluacji podmiotów wewnętrznych Uniwersytetu oraz badania 
losów absolwentów; 
- organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zapewniania jakości kształcenia;
- składa raz w roku sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
- opracowuje Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
- opracowuje narzędzia monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia;
- opracowuje wskaźniki zapewnienia jakości kształcenia poszczególnych przedmiotów oceny;
- opracowuje ogólnouczelniane procedury zapewniania jakości kształcenia;
- opracowuje podsumowujące raporty dotyczące zapewniania jakości kształcenia, 
zawierające wnioski z okresowej samooceny własnej podstawowych jednostek 
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Uniwersytetu;
- tworzy planu działań projakościowych;
- projektuje działania związane z zapewnianiem kultury jakości kształcenia w środowisku 
akademickim;
Z członków Uczelnianego Zespołu są wyodrębniani koordynatorzy ds. ankietyzacji, których 
zadaniem jest analiza i prezentacja wyników ankiet w skali Uniwersytetu.

Biuro ds. Jakości Kształcenia
- zapewnia administracyjną obsługę Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości 
Kształcenia i Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia podstawowych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu; 
- zapewnia administracyjną obsługę Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w 
zakresie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
- powołuje komisje, zespoły, pełnomocników na poziomie podstawowej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu;
- wdraża opracowane procedur na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu.

Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
sprawuje nadzór nad wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu.

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
- ocenia działalność Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie 
podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
- opiniuje efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków
- opiniuje wyniki ankiet ewaluacyjnych i monitorowania losów absolwentów
- uchwala plan i program studiów 

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia na poziomie podstawowej 
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu

- opracowuje procedury na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
- opracowuje raporty samooceny określające dobre i słabe strony kształcenia na  poziomie 
podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na podstawie analizy wyników badań 
dotyczących zapewniania jakości kształcenia; 
- wskazuje działania naprawcze na podstawie własnego raportu samooceny;
- systematycznie monitoruje wprowadzanie działań doskonalących;
- opiniuje programy kształcenia;
Z członków Komisji są wyodrębnieni koordynatorzy ds. ankietyzacji, których zadaniem jest 
analiza i prezentacja wyników ankiet, na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu, Radzie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu

Kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów propozycja do 
dookreślenia

ponosi odpowiedzialność za całość dokumentacji dotyczącej programów kształcenia 
współtworzy programy kształcenia 
wdraża opracowane procedur na poziomie jednostki związane z nadzorowaniem procesu 
dydaktycznego (ewaluacja, hospitacja, zasady dyplamowania….)

Zastępca Kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów
???????????

Rada Instytutu
opiniuje programy kształcenia 
opiniuje funkcjonowanie SZJK

Rada programowa
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tworzy, opiniuje i inicjuje zmiany w programach kształcenia
Zadaniowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

 zadania Zespołu wyznacza odpowiednio Rektor lub kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu
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