(tekst jednolity)

Uchwała Nr 69/2013
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia
dla jednostek prowadzących kształcenie
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu UKSW oraz w związku z § 3 ust. 3 pkt 8 Zarządzenia Nr 84/2012 Rektora
UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, Senat
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwala się, co następuje:
§1
1. Senat przyjmuje i zatwierdza przedstawioną przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia analizę
SWOT.
2. Analiza, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości kształcenia Senat UKSW określa zalecenia/wytyczne dla
jednostek prowadzących kształcenie do zrealizowania do końca roku akademickiego 2013/2014.
2. Za priorytetowe działania uznaje się:
1) Zwiększenie umiędzynarodowienia Uniwersytetu poprzez zachęcanie do mobilności pracowników
naukowo-dydaktycznych i studentów, zapraszanie profesorów zagranicznych i oferowanie im zajęć w
wymiarze co najmniej 60 godzin w roku, zwiększenie oferty zajęć prowadzonych w języku obcym;
2) Zwiększenie i instytucjonalizacja udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu i
weryfikacji treści programowych i efektów kształcenia oraz prowadzeniu badań naukowych;
3) Doskonalenie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na
poziomie uczelni, poszczególnych wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych przez:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

wprowadzenie narzędzi informatycznych do obsługi WSZJK (bazy danych, elektroniczne
formularze),
ujednolicenia procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia, w tym weryfikacji efektów
kształcenia, na wydziałach zgodnie z księgą procedur,
wyrównanie stanu zaawansowania prac w zakresie funkcjonowania wewnętrznych systemów
zapewniania jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach m.in. przez usprawnienie przepływu
informacji na uczelni i stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk między jednostkami
organizacyjnymi UKSW,
upowszechnienie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i monitorowania jakości kształcenia jako
stałych elementów działalności jednostek organizacyjnych UKSW,
promocję kultury jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach i w jednostkach
ogólnouczelnianych UKSW (działania UKJK, OBJ, WKJK, rad wydziałów, pracowników
naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji, studentów),
zwiększenie aktywności wydziałowych komisji i zespołów ds. jakości kształcenia (m.in. w zakresie
weryfikacji kart przedmiotu - sylabusów);

4) Egzekwowanie od nauczycieli akademickich prawa studentów do zapoznania się z kartą przedmiotu
(sylabusem) co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć oraz obowiązku przeprowadzania
zaliczeń zgodnie z podaną wcześniej informacją (niezmienianie ich form w trakcie roku akademickiego).
Wskazana przez prowadzącego zajęcia literatura obowiązkowa musi być dostępna na Uniwersytecie
dla studenta lub udostępniona studentowi przez prowadzącego zajęcia;
5) Wprowadzenie działań na rzecz rozwoju i unowocześnienia funkcjonowania wszystkich uczelnianych
bibliotek oraz uzupełnienia ich zbiorów i poprawy dostępu do elektronicznych baz
literatury;
6) Objęcie studiów doktoranckich systemem zapewniania jakości kształcenia i wprowadzenie do ich
programu kształcenia większej liczby zajęć specjalistycznych, takich jak seminaria i konwersatoria.
3. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2.

§2a
1. Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości kształcenia Senat UKSW określa wytyczne dla jednostek
prowadzących kształcenie do zrealizowania do końca roku akademickiego 2014/2015.
2. Za priorytetowe działania uznaje się:
1) w zakresie kształcenia i współpracy z otoczeniem:
a) poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwentów UKSW do potrzeb
społeczno-gospodarczych poprzez włączenie praktyków w zajęcia dydaktyczne oraz przygotowanie
programów kształcenia, upowszechnianie i rozwój zróżnicowanych form kształcenia oferowanych przez
uczelnię w odpowiedzi na zamówienia podmiotów gospodarczych i instytucji życia publicznego;
2) w zakresie organizacji kształcenia:

3)

4)
5)
6)

a) dbałość o przejrzystą i aktualną informację na stronie internetowej,
b) zintensyfikowanie współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób
sformalizowany oraz wypracowanie płaszczyzn współpracy;
w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziałach
sprawdzenie realizacji efektów kształcenia na wszystkich kierunkach i przedmiotach - przegląd metod
kształcenia, systemu i metod weryfikacji efektów kształcenia;
w zakresie rozwoju kadr usprawnienie polityki motywacyjnej;
w zakresie wizerunku uczelni zwiększenie działalności promocyjnej i public relations związanej ze
zmianą wizerunku uczelni oraz monitorowanie jej efektywności;
w zakresie infrastruktury:
a) zapewnienie studentom miejsca do samodzielnej nauki i wypoczynku,
b) umożliwienie dostępu do bezprzewodowego Internetu na całej uczelni

§2b
Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości kształcenia Senat UKSW określa wytyczne dla jednostek
prowadzących kształcenie do zrealizowania do końca roku akademickiego 2015/2016:
1) Konieczność zmodernizowania strony internetowej UKSW i dostosowania jej do urządzeń
mobilnych oraz utworzenia kompatybilnej wersji w języku angielskim;
2) Prowadzenie większej liczby zajęć metodą e-learningową wraz z organizacją szkoleń dla nauczycieli
akademickich w tym zakresie;
3) Rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych studentów poprzez zlecanie prowadzenia
zajęć z obsługi komputera i programów biurowych osobom z odpowiednimi kompetencjami;
4) Poszerzenie oferty zajęć na jednolitych studiach magisterskich i studiach II stopnia prowadzonych
w języku angielskim i innych językach obcych, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji;
5) Stworzenie ogólnouczelnianej oferty zajęć rozwijania umiejętności obywatelskich;
6) Analiza programów studiów pod względem przygotowania do prowadzenia studiów o profilu
praktycznym i profilu ogólnoakademickim zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia w
sprawie warunków prowadzenia studiów;
7) Przegląd i aktualizacja matryc efektów kształcenia według jednolitego standardu;
8) Konieczność stałej aktualizacji kart przedmiotów (sylabusów);
9) Usprawnienie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziałach, tak aby w
realny sposób spełniał swoją funkcję, m.in. aktywizacja powołanych w tym celu komisji,
prowadzenie konsultacji z pracownikami i studentami, organizowanie dni dobrych praktyk, gdzie
członkowie aktywnie działających wydziałowych komisji dzielą się swoimi metodologiami i
technikami wdrażania systemu zapewniania jakości kształcenia z innymi wydziałami.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się dziekanom i kierownikom innych jednostek organizacyjnych
prowadzących kształcenie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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