Załącznik do Zarządzenia nr 51/2015 Rektora UKSW
z dnia 8 października 2015 r.

REGULAMIN
Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji, zwany dalej „OBJ”, jest
ogólnouczelnianą jednostką naukowo-badawczą działającą w Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Uniwersytetem” lub „UKSW”.
2. Celem OBJ jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości kształcenia na UKSW.
3. Cel, o którym mowa w ust. 2, będzie realizowany poprzez przeprowadzanie badań,
z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych, wśród studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych
Uniwersytetu, przygotowywanie raportów z badań wraz z propozycją działań
naprawczych.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§2
1. Do zadań ,OBJ należy:
1) opracowanie wzoru kwestionariusza ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez
studentów i doktorantów;
2) przygotowywanie procedur metodologicznych, realizacja i opracowywanie wyników
badań:
a) przeprowadzanych wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu, dotyczących
oceny elementów organizacji procesu dydaktycznego, dokonywanej według
kryteriów określonych w zarządzeniu w sprawie wewnętrznego systemu
zapewniania jakości kształcenia na UKSW i jego doskonalenia,
b) przeprowadzanych wśród pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW,
dotyczących oceny uczelni,
c) przeprowadzanych wśród pracowników administracyjnych, dotyczących oceny
uczelni,
d) samooceny wydziałów i jednostek ogólnokształcących prowadzących
kształcenie,
e) innych badań przeprowadzanych wśród społeczności uniwersyteckiej, mających
na celu ocenę jakości kształcenia;
3) promocja przeprowadzanych badań i zachęcanie do udziału w nich;
4) gromadzenie materiałów z przeprowadzanych badań;
5) sporządzanie raportów z badań, o których mowa w pkt 2, wraz z propozycją działań
naprawczych i przedstawianie ich prorektorowi właściwemu ds. kształcenia;
6) rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych badań wśród społeczności
akademickiej, szczególnie poprzez stronę internetową UKSW;
7) wspomaganie
pracowników
i
jednostek
organizacyjnych
UKSW
w przeprowadzaniu ankiet innych niż te, o których mowa w pkt 2.

2. W OBJ współdziała w realizacji swoich zadań z Uczelnianą Komisją ds. Jakości

Kształcenia, a także z wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia.
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§3
Strukturę organizacyjną stanowią:
1) kierownik;
2) pracownicy Studium, którymi są:
a) nauczyciele akademiccy,
b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
§4
1. Pracami OBJ kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na okres
kadencji organów Uniwersytetu.
2. Do obowiązków kierownika ,OBJ należy w szczególności:
1) zarządzanie działalnością OBJ;
2) ustalanie zakresu obowiązków podległych pracowników i kontrola ich realizacji;
3) reprezentowanie OBJ wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu, m.in. udział
w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach dotyczących zapewniania
wysokiej jakości kształcenia na uczelniach wyższych;
4) organizowanie wewnętrznych spotkań, służących podnoszeniu jakości kształcenia
i pracy, w oparciu o wyniki badań przeprowadzanych przez OBJ;
5) nadzór merytoryczny nad studentami odbywającymi praktyki w OBJ.
IV. FINANSOWANIE
§5
1. Działalność OBJ jest finansowana:
1) ze środków UKSW;
2) ze środków pozyskiwanych z zewnątrz, w tym środków z projektów realizowanych
w ramach programów Unii Europejskiej.
2. Nadzór nad gospodarką OBJ, zarządzaniem jego mieniem i nad warunkami pracy
w jednostce sprawuje Kanclerz. Za prawidłowość gospodarki OBJ odpowiada jego kierownik.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Nadzór nad
ds. kształcenia.

OBJ

sprawuje

–

z

upoważnienia

Rektora

–

prorektor

właściwy

