ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości
Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia
i ds. oceny jakości kształcenia
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 119 ust. 3
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z uchwałą Nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie
Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co
następuje:
§ 1.1. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:
1) Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK);
2) wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe zespoły ds. oceny
jakości kształcenia (zespoły wydziałowe);
3) zespoły ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków/specjalności
oraz
zespoły
ds.
oceny
jakości
kształcenia
dla
poszczególnych
kierunków/specjalności (zespoły kierunkowe/specjalnościowe).
2. Powołanie zespołów, o których stanowi ust. 1 pkt 3 jest fakultatywne.
3. Zespoły wydziałowe i zespoły kierunkowe/specjalnościowe współpracują z UKJK,
w szczególności realizują zalecenia UKJK i określane przez UKJK zadania.
4. Do zespołów kierunkowych/specjalnościowych stosuje się odpowiednie przepisy
dotyczące zespołów wydziałowych.
§ 2. Coroczne sprawozdanie z podejmowanych działań i efektów funkcjonowania
Uczelnianego Systemu
Zapewniania
Jakości
kształcenia
przedstawia
Senatowi
Uniwersytetu Wrocławskiego pełnomocnik rektora ds. zapewniania jakości kształcenia.
§ 3.1. Do zadań UKJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, zwanym dalej
Uniwersytetem, w tym opracowywanie i przedstawianie Rektorowi propozycji dotyczących
w szczególności:
1) celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
w Uniwersytecie;
2) procedur stosowanych dla zapewniania jakości kształcenia;
3) zasad monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia;
4) zasad oceniania na studiach;
5) zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej;
6) zasad zapewniania jakości procesu kształcenia;
7) zasad prowadzenia badań ankietowych;
8) zasad gromadzenia i publikowania informacji na temat kształcenia
w Uniwersytecie;
9) warunków prowadzenia zajęć, bazy dydaktycznej - w tym funkcjonowania
bibliotek;
10) wytycznych dla zespołów wydziałowych.
2. UKJK ustala harmonogram badania poszczególnych obszarów związanych
z jakością kształcenia, w szczególności wymienionych w ust. 1.
3. UKJK opracowuje wzór sprawozdań z oceny własnej działań projakościowych
prowadzonych na wydziałach i w innych jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu oraz
ustala terminy ich składania.
4. UKJK współpracuje z Senacką Komisją ds. Nauczania, w szczególności w zakresie
jakości kształcenia.

§ 4.1. Do zadań UKJK w obszarze jakości kształcenia należy w szczególności:
1) monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach;
2) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia oraz podnoszenia
umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich;
3) monitorowanie mobilności studentów i pracowników Uniwersytetu;
4) inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów,
pracowników i absolwentów, dotyczących w szczególności programów
kształcenia, warunków studiowania, efektów kształcenia, oceny nauczycieli
akademickich;
5) przygotowywanie dla wydziałowych zespołów wytycznych i zadań w zakresie
oceny jakości kształcenia;
6) monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnianiem jakości
kształcenia, prowadzonych na wydziałach i w innych jednostkach;
7) analiza sprawozdań wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia
oraz, o ile zostały powołane, zespołów ds. oceny jakości kształcenia dla
poszczególnych kierunków/specjalności;
8) analiza wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych;
9) publikowanie informacji o podejmowanych w Uniwersytecie działaniach
projakościowych i ich wynikach.
2. UKJK może powoływać, w porozumieniu z Rektorem, komisje oraz zespoły
eksperckie, wskazując im zadania i określając czas ich realizacji.
§ 5.1. Obsługę administracyjną działań związanych z realizacją zadań UKJK zapewnia
Sekretarz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, którym jest wyznaczony przez
kierownika Działu Nauczania pracownik tego Działu.
2. Do obowiązków Sekretarza UKJK należy w szczególności:
1) organizacja posiedzeń Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
2) zarządzanie obiegiem dokumentów i korespondencją;
3) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji UKJK;
4) sporządzanie zestawień i opracowywanie sprawozdań z realizacji
podjętych działań
(zestawienia
finansowe,
sprawozdania
cząstkowe
i końcowe);
5) zarządzanie podstroną internetową JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA na stronie
głównej UWr;
6) monitorowanie zmian i nowości z zakresu jakości kształcenia;
7) obsługa systemu do przeprowadzania ankiet;
8) planowanie, organizacja i obsługa szkoleń, działań i wydarzeń promujących
jakość kształcenia w UWr.
§ 6.1. W celu realizacji zadań związanych z jakością kształcenia na wydziale, dziekan
powołuje na okres kadencji wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe
zespoły ds. oceny jakości kształcenia.
2. Dziekan może również powołać kierunkowe/specjalnościowe zespoły ds. jakości
kształcenia lub/i kierunkowe/specjalnościowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia.
3. Dziekan informuje Prorektora ds. nauczania o powołaniu zespołów, o których
mowa w ust. 1 i w ust. 2, podając ich skład w terminie do 30 dni od powołania.
§ 7.1. Do zadań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia należy w szczególności:
1) określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
w jednostce;
2) opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia oraz zmian
w programach kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
wytycznymi uchwalonymi przez Senat UWr;
3) gromadzenie, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu programów kształcenia
opinii pracodawców;

4) opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli
akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne;
5) gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego
na wydziale;
6) coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek
i zaleceń do działań projakościowych.
2. Do zadań wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia należy
w szczególności:
1) przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na
wydziale;
2) podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów
i formułowanie płynących z nich wniosków;
3) analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy;
4) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów między
innymi poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen z poszczególnych
przedmiotów/modułów;
5) analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS;
6) monitorowanie i ocena jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania
oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych;
7) ocena obsługi dziekanatowej studentów i doktorantów.
§ 8. W celu realizacji swoich zadań wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia i zespoły
ds. oceny jakości kształcenia mogą, w porozumieniu z dziekanem, zapraszać do doraźnej
współpracy ekspertów z Uniwersytetu Wrocławskiego i spoza Uniwersytetu.
§ 9. Niniejsze zarządzenie stosuje się
pozawydziałowych, które prowadzą kształcenie.

odpowiednio

do

innych

jednostek

§ 10. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. nauczania.
§ 11. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej
Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości
kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia;
2) zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
12 kwietnia 2012 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 5/2012
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
oraz wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości
kształcenia.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

